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Voor afspraken en reserveringen:
Hans en Maria

St. Odradastraat 17A, 5335 LK ALEM
Tel. 06-47555162

Zondag 2 oktober vanaf 14:30 uur
Verjaardagsborrel

Met Daffie DJ, Jack van Raamsdonks en Jack Rijs.
- gratis entree -

- Dreskoot: Oew mooiste carnvalspeske!

55 jarig Jubileum weekend Carnaval

Zaterdag 1 oktober vanaf 19:30 uur
Feest avond 55 jarig bestaan

Met DJ Maxx Lips, Dave van Well en Arjon Oostrom.
- gratis entree -

- Dreskoot: Oew mooiste carnvalspeske!
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Beste Spreeuwendurpers,

Voor jullie ligt de jubileumkrant van ‘t Spreeuwendurp. De carnaval in ‘t 
Spreeuwendurp bestaat 55 jaar, dit is een hele mijlpaal voor een klein dorpje als 
Alem!

In deze speciale editie van de Spreeuwendurper krant wordt de geschiedenis van 
de carnaval in Alem beschreven. Daarnaast zijn er verschillende interviews te lezen 
met oud prinsen en prinsessen, carnavalsverenigingen en andere personen die nauw 
betrokken zijn of zijn geweest in de afgelopen 55 jaar. Als redactie hebben we er in 
ieder geval alles aan gedaan om weer een mooie krant in elkaar te zetten.

Vanaf deze plaats willen wij onze adverteerders hartelijk bedanken voor hun steun 
aan onze vereniging in de afgelopen jaren.

Op 1 en 2 oktober willen wij het jubileum met jullie vieren.  De feestcommissie 
voor het 55 jarige jubileum heeft een mooi feestweekend in elkaar gezet met 
verschillende activiteiten en een feestavond met artiesten. Verderop in het krantje 
kunnen jullie het volledige programma vinden.

Namens de redactie willen we jullie veel leesplezier toewensen en we zien jullie graag 
tijdens ons feestweekend.

De redactie
Jaap, Stijn, Stan, Rinus en Jeroen

VAn de redactie
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Het adres voor een persoonlijk & 
deskundig advies voor al je apparaten.

Reparatie

Installatie

Bezorging

Je witgoed apparatuur
in de beste
handen.

Thorbeckeplein 10 | 5301 NB, Zaltbommel | service@josverstegen.com | 0418-51 54 39
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De voorzitter

Beste Spreeuwendurpers,

Eindelijk hebben we 
daar dan weer onze 
nieuwe Spreeuwendurper 
carnavalskrant en dan ook 
gelijk een jubileumeditie. Door 
de coronapandemie hebben 
we helaas moeten besluiten 
om de laatste twee keer met 
carnaval geen krant uit te 
brengen. Naast dat het weer 
een tijdje geleden is, is het 
ook mijn eerste voorwoord als 
voorzitter. Ik wil via deze weg in 
ieder geval mijn voorganger 
Werner Broekmeulen 
bedanken voor wat hij voor de 
vereniging betekend heeft.

Ik denk dat we als Alem 
trots mogen zijn op het 55 
jarig bestaan van onze 
carnavalsvereniging. Zelf zit 
ik inmiddels alweer een tijdje 
bij de organisatie en heb ik 
kunnen zien dat laatste jaren 
er behoorlijk veel veranderd 
is. We  hebben een aantal 
nieuwe leden mogen 
verwelkomen en zijn met 
commissies gaan werken die 
elk hun verantwoordelijkheid 
hebben over hetgeen 

zij organiseren. Met de 
organisatie die er nu staat 
ben ik er van overtuigd dat 
we ook de volgende 11 gaan 
overleven en het jubileum 
van het 66 jarig bestaan 
gaan halen. Dit is echter ook 
alleen mogelijk als de Alemse 
bevolking carnaval in het 
eigen dorp blijft vieren.

Na de afgelopen carnaval 
zijn we met de commissie 55 
jarig bestaan bij elkaar gaan 
zitten om te brainstormen hoe 
we dit jubileumfeest gaan 
vieren. Het is nu Juni en het 
programma is zo goed als 
rond; we hebben op zaterdag 
1 oktober een prachtige line-
up staan met DJ Maxx Lips en 
de zangers Dave van Well en 
Arjon Oostrom, voor zondag 2 
oktober hebben we met Daffie 
DJ, zangers Jack van Rijs en 
Jack van Raamsdonk ook een 
top programma. 

In deze carnavalskrant blikken 
we met o.a. oud prinsen 
en voorzitters terug naar 
het verleden waarin zij hun 
bijdrage hebben geleverd 
aan de organisatie en hebben 
we een soort van tijdlijn 

gemaakt. Ik zou zeggen ga 
genieten van de mooie foto’s 
en de leuke verhalen uit het 
verleden en haal alvast je 
mooiste carnavalspak of jas uit 
de kast, dan zien we jullie op 1 
en 2 oktober verschijnen!!

Alaaf, alaaf, alaaf,

Stan Schreuders
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Jeugd Prins en Adjudant
Hoi ik ben Mees van Oers.

Ik ben 12 jaar en kom uit Alem.

Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen.Mijn 
lievelings eten is shoarma.
Ik ben fan van voetbal en Messi.
Mijn lievelings kleur is blauw.

Ik vond carnaval dit jaar heel leuk. Vooral 
de sleuteloverdracht op het gemeentehuis. 
En ook het dansen met de m&m’s vond ik 
leuk. En natuurlijk het feesten met iedereen 
die er was.

Het was wel heel jammer dat de er 
geen optocht was en dat ik niet op de 
prinsenwagen kon staan zwaaien.

Ik vind het heel leuk dat ik nog als prins 
terug mag komen. Ik heb er nu al zin in.

Alaaf
Groeten van Mees

Hallo ik ben jeugd adjudant
Gwen van Boxtel,

Ik ben 11 jaar.

Ik zit op de Sint Odradaschool in Alem na de 
zomervakantie start ik op de Buis Ballot.

Mijn hobby’s zijn voetballen en afspreken met 
vrienden.
Ik ben fan van Rolf Sanchez.
Mijn lievelingskleuren zijn rood en wit geen 
wonder, het zijn de kleuren van Ajax XXX.
Het lekkerste om te eten vind ik een spiegel ei of 
sushi.

Ik vond carnaval dit jaar echt super leuk vooral 
omdat ik adjudant mocht zijn, een hele toffe 
ervaring!

Het leukste aan adjudant zijn was dat je de 
sleutel in het gemeentehuis mocht ophalen, 
dat je een zegje mag doen en dat ik ondanks 
mijn taak toch nog met de M&M’s mee kon op 
treden.

Het is zo leuk dat ik door ‘t 55 jarig bestaan van 
de carnavalscommisie het nog een keer mag 
beleven.

Dankjewel voor deze super mooie en leuke 
ervaring

Groetjes van Gwen uit ’t spreeuwendurp!
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Burgemeester van Kooten
Beste Spreeuwendurpers,

Mede namens het college van de gemeente 
Maasdriel feliciteer ik jullie van harte met 5 x 11!
Wat een mooi jubileum, 55 jaar carnaval in 
Alem is een pracht van een mijlpaal.

Het doet mij deugd dat een van de kleinste 
dorpen in onze mooie gemeente zo’n sterk 
verenigingsleven heeft. Het maakt me trots dat 
de Alemers al 55 jaar eensgezind carnaval 
vieren én dat de optocht door het dorp altijd 
een indrukwekkende vertoning is. Met elkaar 
maar ook met carnavallers van buiten het dorp, 
iedereen is en voelt zich hier welkom. 
Spreeuwendurpers, jullie hebben het mooi voor 
mekaar!

Ik wens alle Spreeuwendurpers dan ook een 
memorabele jubileumviering op 1 en 2 oktober. 
Op naar 66 jaar Spreeuwendurp!

Hartelijke groet,

Henny van Kooten
burgemeester 
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Uw complete bedrijfsadministratie op de juiste plaats.

Victorialaan 15
5213 JG ‘s-Hertogenbosch

TEL: 073 - 62 12 105
EMAIL: veerdonkloo@hetnet.nl
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Ik kwam in december 1966 uit 
dienst en ben toen in februari 
1967, door Toon Holtappels, 
gevraagd om te proberen in 
Alem het carnaval op poten 
te zetten. Ik ging wel eens in 
Den Bosch naar het carnaval, 
zodat ik er iets vanaf wist. 
Maar om meteen Prins te zijn, 
dat vond ik maar niets. Ten 
eerste had ik geen geld en 
ten tweede kwam ik niet zo 
vaak in Alem, eigenlijk alleen 
maar om te voetballen, 
want ik werkte in Den Bosch. 
Daarom dacht ik bij mezelf 
‘als ik prins moet zijn , dan ook 
een adjudant erbij, het liefst 
iemand uit een groot gezin’ ik 
dacht aan Richard van Oers. 
Zo zijn we samen begonnen 
in 1967. We hadden geen 
prinsenwagen, maar een 
kever met een schuifdak. We 
moesten een donker pak aan 
en een steek op. Ik kreeg ook 

Prins Reinier d’n urste
nog een cape om. De eerste 
Prinselijke onderscheiding 
was naar mijn weten voor 
mevrouw Hanegraaf 
(de moeder van The 
Hanegraaf). Zaterdagavond 
was het gehuwdenbal en 
zondagmorgen was het 
optocht en naderhand werd 
ik geïnstalleerd door de 
burgermeester en ik moest de 
proclamatie voorlezen. We 
hadden maandagmiddag 
was de jeugdmiddag en 
dinsdagmiddag was het voor 
de bejaarden.

Het tweede jaar was er een 
Raad van 11 die bestond 
uit leden van diverse 
verenigingen (voornamelijk 
vrouwen). Toen hebben we 
ook de eerste prinsenwagen 
gebouwd bij Antoon 
Steenbekkers onder de 
kapschuur. Het materiaal werd 
bij Jan van Boxtel gehaald. 
Dit kregen we altijd voor niks. 

Het programma bestond 
toen uit Alemse bejaarden 
bezoeken die buiten Alem 
woonden en zieken die in het 
ziekenhuis lagen. Het tweede 
jaar hebben we nog een 
carnavalsbaby bezocht, dat 
was Jolanda van Mil. 

De carnaval was altijd om ca. 
11 over 11 afgelopen, daarna 
moesten we opruimen en 
tenslotte gingen we bij Toon 
Holtappels een pilsje pakken 
(dat duurde wel eens tot in de 
in de kleine uurtjes).

Ik ben Prins van 
Spreeuwendurp geweest 
in 1967, 1968 en 1970, 
toen ben ik getrouwd en 
ging ik in Kerkdriel wonen. 
Ik bezocht altijd nog wel 
het gehuwdenbal op 
zaterdagavond.

Rien Leeintveld

Eerste proclamatie door Rien Leerintveld in 1967
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Werkhovin Wijnkopers
Leijensteinstraat 5
5331 CS Kerkdriel
www.werkhovin.nl 
info@werkhovin.nl
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Prins  BERT

Toen ik in 1975 een aantal 
maanden als vervanger 
werkzaam was aan de St. 
Odradaschool en via Toon 
Holtappels kennis maakte 
met het Alemse carnaval, 
kreeg ik te horen dat er in 
het dorpshuis mensen nodig 
waren om te bedienen. Het 
dorpshuis ‘draaide’ toen vrijwel 
uitsluitend op vrijwilligers.
Mijn zus Jeanne, twee 
vriendinnen van haar 
(waaronder Elly Maas) en ik 
hebben toen aangeboden 
om mee te helpen.
Na afloop werd er bij 
Toon en Thea Holtappels 
(in hun woning vóór het 
dorpshuis) koffie gedronken 
en nagepraat door de 
medewerkers en de Raad van 
Elf. Toen leerde ik ook Corrie 
kennen; zij was al enige tijd lid 
van de Raad. Daardoor was ik, 
tijdens carnaval daarna, vaak 
in Alem. 
Dat leidde er toe dat ik zèlf 
toen ook maar lid werd van 
die Raad van Elf.
In de jaren die volgden, ben ik 
ook Adjudant en enkele jaren 
Prins geweest.
Al een aantal weken vóór 
carnaval bezochten leden 
van de Raad van Elf in 
die jaren bedrijven en 

middenstanders om hen over 
te halen een advertentie in 
de carnavalskrant te laten 
plaatsen. Dat was immers een 
belangrijke inkomstenbron.
Vervolgens werd de 
krant in eigen beheer 
opgemaakt (grotendeels 
door Willy Broekmeulen) en 
vermenigvuldigd (gestencild!), 
samengevoegd en geniet op 
school.
Dit was een tijdrovend karwei 
en leidde er één keer zelfs toe 
dat we ’s nachts om half drie 
nog met een aantal mensen 
bezig waren…
Op vrijdag voor carnaval 
werden er (ook door RvE-
leden) fruitschalen opgemaakt 
voor de zieke en bejaarde 
dorpsgenoten, die tijdens 
de carnavalsdagen door 
een delegatie (en soms 
door de hele Raad van 
Elf, mèt jeugdprins en 
-adjudant(e) bezocht 
werden. Oók oud-inwoners 
van Alem, die in bejaarden- 
of verzorgingshuizen in de 
omgeving verbleven, werden 
niet vergeten. Deze bezoekjes 
zijn tot op de dag van 
vandaag een gewaardeerde 
traditie gebleven.
In die tijd waren de leden 
van de Raad tijdens de 
carnavalsdagen (van vrijdag 
tot en met dinsdag) alle 
avonden, zondagmorgen en 
maandag- (kindermiddag) 
en dinsdagmiddag 

(bejaardensoos) steeds in het 
dorpshuis aanwezig.
De organisatie van het 
hele gebeuren lag destijds 
grotendeels bij een vrij kleine 
groep binnen de Raad van Elf. 
Ook kostte het vaak moeite 
om de Raad van Elf ‘op sterkte 
te houden’.
Na enkele jaren prins te zijn 
geweest, ben ik er uitgestapt 
en een tijd lang ook niet zo 
vaak meer naar het carnaval 
gegaan, tót ik op een 
gegeven moment foto’s ben 
gaan maken van zowel de 
optocht als de activiteiten 
in het dorpshuis. Ik denk hier 
bijvoorbeeld aan een aantal 
‘boerenbruiloften’.
Dat leverde soms heel leuke 
plaatjes op, die dan het jaar 
erna o.a. in de carnavalskrant 
terug te vinden waren.
Door omstandigheden èn de 
coronapandemie is dit de 
afgelopen jaren niet meer 
gebeurd. 
Ik draag het Alemse carnaval 
echter nog steeds een warm 
hart toe.
Ik wil dan ook mijn waardering 
uitspreken voor de huidige 
organisatie, die voortreffelijk 
werk levert.
Bedankt daarvoor en 
gelukgewenst met het 55-jarig 
jubileum!

Bert Kerkhof
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www.blakenburgkeurslager.nl
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Prins Pedro d’un urste

Er werd mij vanuit de 
feestcommissie, 55 jarig 
bestaan “Spreeuwencarnaval”, 
gevraagd om ‘n paar 
woordjes of regeltjes voor de 
feestgids te schrijven. Dus klom 
ik maar weer in de pen om 
wat woorden uit het stroeve 
hersenpand te persen. Hoe 
het begon “mijn Prinsentijd” 
weet ik nog al te goed. De 
plaats van handeling in het 
dorpshuis zou ik nog vrij goed 
kunnen uitstippelen op de 
grote vloer. En dat tijdstip ligt 
nu al weer 35 jaar achter 
ons. Voor mij was Toon van 
Boxtel (pz) die toen 4 jaar 
over het Spreeuwendurp had 
geregeerd. Ik dacht Toon zal 
het lustrum wel volmaken. 
Maar Toon dacht er anders 
over. Hij gooide de handdoek 
in de ring. 

Maar toch kon ik die 
handdoek in de ring gebruiken 
om de witte parels van het 
bezorgde voorhoofd weg te 
vegen. Maar ik had ook veel 
steun aan wijlen Ad van Heel, 
als mijn adjudant waarmee wij 
‘n hele fijne carnavalsvriend 
zijn kwijtgeraakt. Hij ligt 

nog altijd vers in mijn 
geheugen en vooral als de 
carnavalstijd weer aanbrak. 
Maar zijn achternaam bleef 
betrokken bij de staf en het 
Spreeuwencarnaval. Zijn 
zoon Jeroen ging de taak 
van zijn vader als adjudant 
overnemen en dat was voor 
die tijd toch een hele opgave. 
Wij waren een ieder geval heel 
blij met zo’n jonge adjudant 
die de taken van zijn vader 
uitstekend heeft voortgezet. En 
ook iemand die ik zeker niet wil 
vergeten is wijlen Ge Geerding 
die in mij regeer periode als 
een echte carnavalsvriend 
van ons is heengegaan. 

Zo beleef je toch altijd ups 
en downs in een bepaalde 
periode. En zo was het Prins 
zijn door de jaren heen een 
optelsommetje geworden. 
Mocht ik zaterdags nog even 
aan het elfde jaar Prins zijn 
ruiken, maar toen was het 
over en uit. Ook heb ik die 
lange tijd goede contacten 
en verstandhoudingen 
gehad met ons huisorkest de 
Bloas en Boem Band. En ook 
daarvoor wil ik nog mijn dank 
uit spreken. 

Als ik die ruim tien jaar 
moet samenvatten kan ik 
concluderen dat mijn tijd 
toch niet zinloos is geweest. 
Vele mensen waaronder 
ook ik hebben in de 

carnavalsperioden heel veel 
plezier mogen beleven! 
Ook wil ik het carnavaleske 
Spreeuwendurpers die in 
mijn regeerperiode de 
medewerking hebben willen 
verlenen bedanken, die 
er echte zotte jaren van 
hebben gemaakt. Verders wil 
ik tussen neus en lippen nog 
even de familie de Ridder 
bedanken voor de gastvrijheid 
die wij tijdens de oliebollen 
campagne mocht ontvangen 
want de dampen waren ver 
na de carnavalstijd nog niet 
verdwenen. Jan en Anneke 
bedankt! Ook wil ik nog een 
dank uitspreken aan de 
commissie en Raad van Elf. 
Deze hebben mij op grootste 
wijze op een mooi afscheid 
getrakteerd bij het afsluiten 
van mijn prinsentijd.
Verder wil ik alle prinsen en 
adjudanten, Raad van 11 
leden bedanken voor de 
inzet van de Carnaval na 
mijn actieve periode en 
hopelijk blijft de carnaval in 
Spreeuwendurp nog lang 
bestaan. Tot slot wens ik 
iedereen een te gek en te 
zot 55 jarig bestaan toe. En 
ik zal afsluiten zoals ik altijd 
mijn voorwoordjes in de 
carnavalskrant heb afgesloten, 
TJO TJO TJO TJO

Piet van Boxtel (Tz)
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Zuukte gij ’n hendige boekhouwer mee veul ervaring? 

 

 

Paterstraat 86  -  Teskesdurp 

0418-632264 - info@akvdm.nl 

Of bende neischierrig? 

Kèk dan op onze website: 

www.akvdm.nl  

 

Fijne Carnaval! En dè ge bedankt zijt… dè witte! 



19Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Leo Steenbekkers
Stan Schreuders heeft mij 
gevraagd om een stukje te 
schrijven voor het 55 jarig 
bestaan van de
carnaval in Alem. Ik doe dit met 
alle plezier waarbij mijn bijdrage 
betrekking heeft op de periode
1984-2001.

In de jaren ’70 ben ik een aantal 
jaren lid van de Raad van Elf 
geweest. Vanaf 1984 ben ik 
intensief bij de organisatie van 
het carnaval betrokken geraakt. 
De commissie carnaval werd in 
dat jaar opgericht.
Initiatiefnemers hiertoe waren 
Toon van Boxtel en Angela van 
Geffen. Zij hebben de commissie
compleet gemaakt door Ad van 
Heel, Piet van Boxtel (Mz) en mij 
erbij te vragen. T/m 1995 ben ik
penningmeester geweest, vanaf 
1996 ben ik Toon van Boxtel 
opgevolgd als voorzitter. De 
carnaval 2001 was voor mij de 
laatste als commissievoorzitter. Ik 
ben nog wel t/m 2004 lid van de
optochtcommissie gebleven. 
In mijn periode van 18 jaar zijn 
buiten de bovengenoemde 
personen ook Piet van Boxtel 
(Prins Pedro), Gé Geerdink, Mari 
van Geffen, Anneke de Ridder, 
Gerard Schippers, Marc van 
Boxtel, Hans Kruitwagen, Bianca 
Ouwens en Patrick Steenbekkers 
lid van de commissie 
geweest. Buiten het carnaval 
organiseerde wij ook vanaf 1984 
het 11/11 bal met playback- / 
soundmixwedstrijd.

In de beginjaren van de 
commissie werden er nog 
sponsorwandeltochten 
georganiseerd. Het 1e jaar

was een overweldigend 
financieel succes. Deze 
wandeltochten waren een mooie 
financiële meevaller waardoor 
wij een financiële uitgangspositie 
creëerden om extra prijzengeld 
beschikbaar te stellen voor de 
optocht van zondagmorgen. De 
optocht in Alem is nog steeds 
een van de grootste, kwalitatief 
een van de beste en zeker een 
van de gezelligste optochten 
in de Bommelerwaard. In 2000 
kwam er zelfs een grote foto van 
Cor de Cock op de voorpagina 
van het Algemeen Dagblad van
de Alemse optocht in een 
sneeuwstorm. In het Brabants 
Dagblad werd Alem in dat 
jaar het “Bartlehiem” van de 
Bommelerwaard genoemd.

Nadat Jo van de Wijgert 
wegens gezondheidsreden 
moest stoppen is de 
sponsorwandeltocht ook aan
z’n einde gekomen aangezien Jo 
ca 75% van de totaalopbrengst 
aan sponsorgeld binnenhaalde. 
Door meer advertenties in de 
carnavalskrant , verkoop van de 
door Huub van Mook getekende
kerstkaarten, kienen en verkoop 
van oliebollen konden wij ons 
uitgavenpatroon handhaven.

Mijn hoogtepunten zijn:
- Het weer gezamenlijk carnaval 

vieren in Alem. We hadden 
destijds 2 kampen, de Raad van
Elf en carnavalsvereniging “De 
Dorstige Spreeuwen”. Bij de 
samensmelting in 2e helft jaren
‘80 heeft Henk Steenbekkers, 
voorzitter van “De Dorstige 
Spreeuwen”, een cruciale rol
gespeeld.
- De goede samenwerking met 
de Bloas en Boem Band.
- De optochten op 
zondagmorgen. Gijs Verhoeven 
en de helaas de veel te vroeg 
overleden Ben Broekmeulen, 
Ton Peters en Nees Schreuders 
waren zeer deskundig en hadden 
aanzien bij alle deelnemers van 
de optocht in Alem.
- Het goed afstemmen met 
de horeca, dorpshuis “De Drie 
Linden”, Jachthaven “De Maas” 
en “Het Hart van Alem” over 
de invulling van het carnaval in 
Alem.  
- Het invoeren van de 
boerenbruiloft en Prinsverkiezing 
op zaterdagavond in 2000.
- Optreden van de echte Jantje 
Koopmans, overigens waren de 
optredens van de niet echte,
Hent Steenbekkers (stratenmaker) 
ook legendarisch.

Ik hoop van harte en vertrouw 
erop dat het carnaval in Alem 
nog heel lang zal blijven bestaan. 
Op naar het 66 jarig bestaan.

Alaaf, alaaf, alaaf.
Leo Steenbekkers
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Blijve plekke mee carnaval?

Doen wij ‘t hele joar!Blijve plekke mee carnaval?

Doen wij ‘t hele joar!
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Wenst iedereen een leuke carnaval

Hondstraat 5
5334 JL
Velddriel
jeroeneekinfra.nl

Infrawerken
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Prins  Pedro d’n twède

Beste Spreeuwen en 
Spreeuwinnen,

55 Jaar bestaat het carnaval 
alweer in het Spreeuwendurp.
55 jaar, waar ik 22 jaar nauw 
betrokken bij was als Prins, 
Adjudant, Voorzitter en lid 
van de Raad van Elf en de 
optocht commissie, samen 
met een fantastische club 
mensen die carnaval in ons 
dorp hoog hebben staan. 
Trots zijn op de mooie dingen 
die we hebben gedaan.
Trots kunnen zijn op de 
optocht ,de boerenbruiloft,  

kindercarnaval en het 
bezoeken van de zieke en 
bejaarden Spreeuwen en 
Spreeuwinnen. 
Trots kunnen zijn op die mooie 
carnavalskrant die ieder jaar 
uitkomt.
Maar vooral trots kunnen zijn 
dat we al 55 jaar carnaval 
vieren in ons dorp.
Dit alles wordt ieder jaar met 
passie en motivatie door 
mensen georganiseerd 
en daar kunnen wij als 
Spreeuwendurpers trots op zijn.

Daarom hoop ik dat we dit 

nog lang kunnen volhouden.
Graag wil ik iedereen die zich 
in de afgelopen 55 jaar heeft 
ingezet voor het carnaval in 
ons  Spreeuwendurp feliciteren 
met dit jubileum.
Ook wens ik het zittende 
bestuur heel veel succes met 
de volgende 11 jaar carnaval 
in het Spreeuwendurp 
   
 Patrick Steenbekkers
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Keukenmontage voor particulieren en bedrijven

www.vanderhijdenmontage.nl
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H.A.P. Verschuure
't Buske 14
5335 LH Alem
Tel: 06 - 154 61 212
E-mail: info@verschuurekartonnage.nl
www.verschuurekartonnage.nl 

UW LEVERANCIER VOOR GOLFKARTON

UW LEVERANCIER VOOR GOLFKARTON

H.A.P. Verschuure
't Buske 14
5335 LH Alem
Tel: 06 - 154 61 212
E-mail: info@verschuurekartonnage.nl
www.verschuurekartonnage.nl 



Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar28 Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar



29Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Prins  Pedro d’n Derde

Beste Spreeuwen en 
Spreeuwinnen, 

Toen ik in 1995 werd gevraagd 
om adjudant te worden 
van het Spreeuwendurp, 
kon ik niet vermoeden dat 
ik tegenwoordig nog steeds 
nauw betrokken ben bij het 
Carnaval. Ik ben de oprichters 
en al die mensen die er 
sindsdien de schouders onder 
hebben gestoken dan ook 
veel dank verschuldigd dat 
wij anno 2022 nog Carnaval 
kunnen vieren. Er zijn tijden 
geweest waarbij de vlag 
reeds gestreken leek, echter 
de gezamenlijke wil om er 
iets van te maken is altijd sterk 
aanwezig geweest in Alem en 
daar mogen we met zijn allen 
trots op zijn. 

Het is niet altijd even 

gemakkelijk om de 
handschoen op te pakken 
in periodes waarin sommige  
ontwikkelingen een organisatie 
een bepaalde richting op 
duwen. Het vergt een grote 
mate van flexibiliteit om 
als organisatie hiermee 
om te kunnen gaan en die 
eigenschap is door de jaren 
heen van grote waarde 
gebleken. 

Van de tijd waarin ik als 
Adjudant en later als Prins 
actief was, maar ook van de 
periode hierna heb ik heel 
veel goede herinneringen en 
gelukkig worden die elk jaar 
weer ververst en aangevuld. 
Tijdens de organisatie van 
het 33-jarig bestaan zijn 
veel wetenswaardigheden, 
anekdotes en feitjes de revue 
gepasseerd en een groot deel 
hiervan is opgenomen in de 
jubileumkrant. Gelukkig is er 
sindsdien voldoende gebeurd 
en is er nieuw materiaal 
beschikbaar gekomen om het 
verhaal een mooi vervolg te 
geven. 

Er is sinds 1967 heel wat 
water door de Maas gegaan 
om dit jaar het 55-jarig 
jubileum van het Carnaval 
in Spreeuwendurp te vieren. 
Een fantastisch resultaat 
voor en zeker ook dankzij 
alle mensen (zowel jong 

als oud) die Carnaval een 
warm hart toedragen, alle 
mensen van de organisatie, 
alle deelnemers aan 
de diverse activiteiten, 
alle carnavalsvierders en 
bezoekers in al die jaren.

Ik hoop dat we met de huidige 
organisatie nog jaren vooruit 
kunnen en dat we elkaar over 
11 jaar weer mogen spreken 
met het 66-jarig. 

Prins Pedro d’n Derde
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PROVINCIALEWEG 88A
5334 JJ VELDDRIEL
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0418-637414
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Prins  Ton d’n Urste

In 1967 werd carnaval 
opgericht in ons 
Spreeuwendurp. Ik weet niet of 
de oprichters destijds voorzien 
hadden dat er 55 jaar later 
nog steeds carnaval geviaerd 
zou worden in ons mooie 
kleine dorp. Wat we nu 55 jaar 
later wel kunnen constateren is 
dat de oprichters het destijds 
bij het juiste eind hadden. 

Als een evenement zoals 
carnaval na 55 jaar nog 
steeds bestaat dan betekent 
dit dat er binnen het dorp 
een goed draagvlak is om 
dit mooie feest in stand te 
houden. Een goed draagvlak 
door al deze 55 jaar heen. 

Als je beseft hoeveel mensen 
er in al deze jaren plezier 

beleefd hebben aan dit feest 
dan is dit iets om met trots 
op terug te kijken. Ieder jaar 
3 dagen feest vieren met 
jong en oud in ons eigen 
spreeuwennest. Prachtig toch!

Maar carnaval in Alem was 
en is ook een feest van 
saamhorigheid. Ieder jaar 
worden ook onze inwoners 
of oud inwoners die ziek 
of te oud zijn om naar het 
spreeuwennest te komen 
bezocht. Thuis, in het zieken 
- of verzorgingshuis. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen 
dat deze spreeuwen en 
spreeuwinnen altijd blij en 
dankbaar waren als een 
afvaardiging van de Raad van 
11 hun kwam bezoeken.

Waar we als dorp ook trots 
op mogen zijn is dat we het 
als klein Spreeuwendurp 
toch voor elkaar kregen 
om ons te onderscheiden 
van andere dorpen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de 
boerenbruiloft. Deze hebben 
we in alle jaren in vele 
facetten aan ons voorbij zien 
trekken. Ook de grote optocht 
op zondagmorgen is natuurlijk 
een hoogtepunt tijdens 
carnaval. Ik denk dat iedereen 
trots is als de grote bonte stoet 
van wagens en loopgroepen 
door het dorp trekt.

De laatste paar jaar wordt 
carnaval in Alem op een 
andere manier georganiseerd. 
Geen Prins en Adjudant 
meer. Wel een enthousiaste 
groep Alemers die ervoor 
zorgt dat carnaval niet 
verloren gaat in Alem. Je 
moet je als vereniging altijd 
aanpassen aan de tijd waarin 
we leven. Door je aan te 
passen ontstaan er ook weer 
nieuwe creatieve ideeën. 
Dit is nodig om het carnaval 
in ons Spreeuwendurp te 
kunnen behouden en om 
ons allemaal nog vele jaren 
plezier te laten beleven aan 
dit mooie feest.

Tot slot wil ik iedereen 
bedanken die op welke 
manier dan ook een bijdrage 
heeft geleverd in deze 55 jaar 
om carnaval in Alem al deze 
jaren mogelijk te maken.
Veel plezier allemaal tijdens 
het vieren van dit mooie 
jubileum!

Groet,
Ton Steenbekkers
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Gebr. Steck GmbH
Hauptstrasse 20

89192 Rammingen
Tel : 0049-(0)7345-91230

Fax  : 0049-(0)7345-912320
info@steck.de   www.steck.de

Hier had uw advertentie kunnen staan
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WERNER BROEKMEULEN
Beste Carnavasvierders,

Deze keer geen voorwoord 
als voorzitter zoals u de 
afgelopen 11 jaren aan 
gewend bent geraakt, maar 
dit woord een bijdrage voor 
het 55-jarig bestaan van de 
carnavalsvereniging.
Op de 1e plaats mijn 

dat dat we daar zeker in zijn 
geslaagd.

Zelf ben ik bijna 17 jaar intens 
betrokken geweest bij deze 
mooie club. Ik heb 15 jaar 
deel uitgemaakt van het 
bestuur waarvan 11 jaar als 
voorzitter. Daar ben ik toch 
zeker wel trots op. Misschien 
was dit ook het enige en 
juiste moment om de 
spreekwoordelijke hamer door 
te geven. Waarvan akte.

Ook mijn periode werd 
gekenmerkt door hoogte en 
dieptepunten. Het laatste 
willen we het liefst zo snel 
mogelijk achter ons laten en 
vergeten, maar belangrijker is 
om er juist lering uit te trekken. 
Die zijn er zeker te weten 
geweest en de 1 zal beter  
opgelost zijn als een ander 
maar dit terzijde.

Als ik er dan toch 1 moet 
noemen dan is dat zeker het 
einde van de Raad van 11 die 
zijn oorsprong geen draagvlak 
meer had en daardoor uiteen 
is gevallen. Animo was er niet 
en veel gehoord was toch wel 
dat de meeste niet in een pak 
en steek in het feestgedruis 
wilden. Uiteraard had ik dit 
persoonlijk liever anders 
gezien maar aangezien tijden 
veranderen en je door moet 
ga je mee in hetgeen wat op 
je pad komt.

Uiteraard staat daar een 
hoogtepunt tegenover, 
want dat zijn 2 zaken die 
onlosmakend met elkaar zijn 
verbonden, dat is de doorstart 
van Raad van 11 naar de 
organisatie carnaval zoals we 
deze nu kennen. Een mooie 
groep van enthousiaste 30-ers 
die het carnaval een warm 
hart toedragen hebben dit 
uiteindelijk mee opgepakt. 
Waarvoor mijn dank uiteraard.

Hier is ook een nieuw bestuur 
uit voortgekomen en die wens 
alle succes en wijsheid toe om 
de club toekomst bestendig te 
maken/houden.

Als je een langere periode bij 
een club zit dan heb je veel 
om op terug te kijken. Dus 
ook hoogtepunten genoeg! 
Een enkele waar ik direct 
bij betrokken ben geweest 
wil ik u niet onthouden. De 

felicitaties voor de gehele 
club! Deze mijlpaal mag, nee 
zelfs moet, gevierd worden. 55 
jaar is niet niets en ik bedank 
dan ook alle mensen die in 
wat voor hoedanigheid hier 
aan hebben meegewerkt.

Zoals net al geschreven ben 
ik na 11 jaar voorzitterschap 
ermee gestopt. Ik vond het 
wel welletjes geweest en er 
stond een nieuwe generatie 
klaar om het op hun manier 
invulling te gaan geven. 
Wie ben ik om hun tegen te 
houden. Het is altijd een van 
mijn speerpunten geweest om 
te blijven verjongen! En ik denk 
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info@deleeuwbo.nl

0418-700 502

www.deleeuwbo.nl

Weteringshoek 31              5328 BM Rossum
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carnavalskrant zoals hij nu al 
heel wat jaren op de deurmat 
valt met carnaval is er zeker 1 
van. Een mooie metamorfose 
heeft deze ondergaan en ik 
denk 1 van de mooiste van de 
regio!

Ook het digitaal adverteren 
en de Spreeuwendurper 
merchandise heeft in deze 
periode het levenslicht 
gezien. En niet onbelangrijk er 
werden de nodige financiën 
mee gegenereerd om het 
carnaval mee te bekostigen. 
Dus ook de bloemen- en 
oliebollenacties zijn van 
levensbelang voor een goed 
huishoudboekje. Maar in Alem 
snappen ze dit wel gezien 
onze omzet tijdens deze 
acties.

Ook een mooi evenement 
zijn we in deze periode rijker 
geworden en dat is het 
tonproaten in ht 2e weekend 
van oktober. Dit was in 
beginperiode met wisselend 
succes maar inmiddels al 
jaren stabiel op een mooie 
locatie. Als je als verenigingen 
je krachten bundelt dan is 
er veel mogelijk. Ik heb dit 
uiteindelijk met veel liefde en 
plezier gepresenteerd voor u. 
En zeker heel veel gelachen.

Uiteindelijk zijn we er altijd 
in geslaagd om een mooi  
programma met carnaval in 
elkaar te zetten, voor jong en 
oud! Met wisselend succes 
werd door vele de gang naar 
het dorpshuis, onze residentie 
met carnaval, gemaakt. Om 
onder het genot van een 
drankje een paar dagen de 
vaste sleur te kunnen vergeten.

Dat er veel meer komt kijken bij 
een organisatie als carnaval 
is bij niet iedereen bekend. 
Dat is eigenlijk jammer, want 
zou waarschijnlijk wel wat voor 
oordelen wegnemen. Ik was 
zelf ongeveer 10 maanden 
per jaar ermee bezig en ik 
denk dat dit niet iedereen ziet 
of weet. 

Er zijn genoeg hoogte en 
dieptepunten geweest in 
deze jaren. Ik heb geleerd dat 

onder hun donder geeft!

Ook zal niet iedereen naar 
voren stappen om kop uit 
te steken, een normaal iets 
dat de meeste meestal de 
luwte kiezen. Maar degene 
die dit wel doen zullen altijd 
blootstaan aan kritiek. Gelukkig 
niet alleen negatief.

Wanneer doe je het goed? 
Voor de buitenwacht is dit 
onmogelijk te realiseren, 
maar als je als bestuur en 
organisatie op 1 lijn zit en 
komt natuurlijk dan komt 
het meestal wel goed. Als 
bestuurder moet je je soms 
kwetsbaar opstellen en 
probeer je zoveel mogelijk 
transparant te zijn. Dan kweek 
je vertrouwen en krijg je best 
veel voor elkaar. Zo heb ik de 
afgelopen jaren echt ervaren.

Ik ga altijd uit van het positieve 
en zeg dan ook op naar de 
66 jaar. Met de huidige club 
moet dit gewoon kunnen. En 
niet onbelangrijk dan kunnen 
wij weer uitkijken naar een 
mooi feestje. Maar eerst het 
55-jarig bestaan vieren, na al 
deze rumoerige jaren zijn we 
daar met zijn alle wel aan toe!

Als je zolang bij een club 
betrokken bent geweest dan is 
normaal dat e daar een warm 
hart voor hebt. Ik zal deze club 
waar ik kan blijven helpen en 
steunen.

Met carnavaleske groet,

Werner Broekmeulen
Voorzitter van 2010-2021

je veel zaken kunt sturen en 
regelen maar er komen ook 
dingen op je pad die zijn zoals 
ze zijn. Daar heb je dan ook 
maar mee te handelen. Hoe 
reageer je daarop en wat doe 
je ermee, schiet je gelijk in de 
stress en kom je in zak en as 
te zitten. Of ga je een dialoog 
aan en probeer je deze zaken 
naar je hand te zetten zodat 
iedereen daar zijn of haar 
voordeel mee kan doen! Hoe 
dan ook dit waren mooie 
uitdagingen en leerzame 
lessen voor mij persoonlijk.

Je leert al vrij snel dat je in een 
vereniging met verschillende 
individuen te maken hebt. De 
1 kan beter tegen kritiek als 
een ander. Anders gezegd 
sommige gedijen beter 
met een aai over de bol en 
sommige als je een schop 
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PRINSES GERTINE D’N URSTE
Ongeveer 2013 ben ik bij de 
raad van elf gekomen, omdat 
er zo weinig animo was van 
mensen om bij de raad te 
komen. Had ik Rienus eens 
een voorstel gedaan waarom 
laat je geen vrouwen toe bij 
de raad, zodoende kwam 
toen een keer de vraag, of ik 
erbij wilde komen.

gaan. En dan was op de 
zondagmorgen de optocht, 
die altijd zo gigantisch groot 
was. Daarnaast ook altijd 
een leuke bijkomstigheid om 
tijdens de optocht weer oude 
bekende te ontmoeten. Dit 
was overigens altijd wel een 
hele zware dag. En dan de 
maandag waar de kinderen 
hun beste playback acts 
lieten zien en de m&m’s hun 
dansjes. De m&m’s heb ik ook 
een aantal jaar begeleid, ik 
zorgde voor nieuwe kinderen 
en de stemde de trainingen af 
met Mieke van Boxtel. En dan 
was er altijd weer de laatste 
dag met boerenbruiloft ook 
die ook altijd gezellig was. En 
dan het etentje op het botel 
om af te sluiten. 

Buiten dit alles om hadden we 
dan ook de vergaderingen, 
oliebollenactie, bloemenactie, 
advertenties ophalen, 
verenigingen bezoeken waar 
we een uitnodiging van 
kregen, dit alles was dan ook 
soms een druk programma 
waardoor ik op een gegeven 
moment heb aangegeven 
te stoppen. Als je bij een 
vereniging zit moet je jezelf 
ook voor 100% in kunnen 
zetten en dat lukte mij op 
een gegeven moment niet 
meer. Ik kan wel op een 
leuke periode terug kijken, 
met up en downs maar dat 
heeft iedere vereniging. Ik wil 

dan ook alle Spreeuwen en 
Spreeuwinnekes, verenigingen, 
bezoekers, andere clubkes 
en natuurlijk de raad van elf 
bedanken voor deze leuke 
jaren en wil ik jullie feliciteren 
met dit jubileum alaaff alaafff 
alaaffff.

Prinses Gertine

Vanaf 2015 tot 2017 ben ik 
dan ook prinses geweest van 
‘t Spreeuwendurp. Ik vond 
het altijd wel gezellig met de 
heren. 

De aftrap begon altijd met 
sleuteloverdracht. Dan op 
vrijdag de kindercarnaval op 
school waar ik altijd wel van 
genoot, hoe leuk de kinderen 
het deden. Heel het jaar werd 
je dan ook begroet met ‘hoi 
prinses’. Op de zaterdagen 
waren de bejaardenhuizen 
en zieken ons motto wat 
soms ook niet meeviel, om 
mensen die je van kleins af 
aan kent, zo achteruit ziet 
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RVS maatwerk voor alle toepassingen in uw woning en tuin 

Weteringshoek 26A – 5328 BN Rossum tel: 0418 662171 

                                             Info@juvama.nl                           www.Juvama.nl 
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Uit de oude doos
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Van Doornmalen elektro
Stationsstraat 26A

5281GD Boxtel
0411-750722

DE LEKKERSTE ZUIVEL
IN DUURZAMER JASJE

Heb ik 
alles wel 
goed 
verzekerd?
Je wilt goed verzekerd zijn, maar 
niet meer betalen dan nodig. 
De Môskant staat voor je klaar. 
Bel voor een afspraak 0412 472 055.

www.moskant.nl
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Voor al uw grote en kleine werken 

 Grond-weg-en waterbouw 
Sloopwerk, recycling en loonwerk 

Koestraat 7 5334LJ Velddriel 
Tel. 0418-635066 

algemeen@leonvanherwijnen.nl 
www.leonvanherwijnen.nl
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55 jaar carnaval in het Spreeuwendurp
1967-1978

De fundamenten van het 
huidige Carnaval in Alem zijn 
gelegd in 1967, voor die tijd 
was er geen sprake van een 
georganiseerd Carnaval. Wel 
hield men rond vastenavond 
een rondgang door Alem 
waarbij de kinderen zich 
verkleedden en al lopende 
geld ophaalden voor de 
missie. Het voortouw van deze 
“optocht” werd genomen door 
Johan de Rouw, deze ging 
gekleed als muzikant voorop 
in de optocht. Ter afsluiting 
van deze rondgang werden 
er voor de kinderen oliebollen 
gebakken door de diverse 
vrijwilligers (o.a. Nel van Boxtel 
en Bertie van Rooij).

Initiator voor de viering van 
Carnaval in zijn huidige 
vorm was de toenmalige 
hoofdonderwijzer van 
de lagere school, Toon 
Holtappels, wiens wortels in 
het Brabantse Deurne liggen. 
Toon had in de voorafgaande 
jaren ook de jeugdfanfare 
en het jeugdwerk opgericht. 
Het jeugdwerk heette in die 
tijd ‘de Jeugdcentrale’. Later 
heette het nog ‘Sport en Spel’ 
en nu kennen we het als ‘de 
Alemse Rakkers’. In 1967 werd 
door Toon Holtappels heel 
voorzichtig begonnen met het 

opzetten van het Carnaval in 
Alem. In het eerste jaar kende 
Alem alleen een Prins en een 
adjudant. De eerste Prins in 
Alem was Rien Leerintveld en 
de functie van Adjudant werd 
vervuld door Richard van Oers. 
Zij werden bijgestaan door 
‘d’un urste Boer d’n Beste’ Toon 
Holtappels. De heren moesten 
zelf voor hun pak zorgen dat 
werd opgesierd met gekochte 
steken en andere versierselen. 
Alem werd omgedoopt in 
‘Spreeuwendurp’ dit omdat 
er in de kersentijd altijd grote 
zwermen spreeuwen aanwezig 
waren in de uiterwaarden.

Het Carnaval werd gevierd 
in Dorpshuis “de Drie Linden’ 
welke destijds alleen bestond 
uit de grote zaal, die nu 
nog steeds aanwezig is en 
wat opslagruimtes aan de 
zijkant. Het dorpshuis werd 
groter gemaakt door ook de 
speelplaats te overdekken. 

Deze fungeerde als extra 
opslag voor de horeca en 
tevens als garderobe. De 
exploitatie van het dorpshuis 
werd geheel vrijwillig verzorgd 
door de leden van het bestuur 
van de Jeugdcentrale (An 
van Mook, Siska Bogers, Em 
Leerintveld, Door Ketels, Thé 
Hanegraaf en Toon Holtappels) 
en andere vrijwilligers. Van 
de opbrengsten werd het 
Carnaval betaald en het 
resterende deel kwam ten 
goede aan de kas van de 
Jeugdcentrale. Van sponsoring 
was in die tijd nog geen 
sprake. 

Het programma in het eerste 
officiële carnavals jaar was 
als volgt. Zaterdagochtend 
en -middag brachten de 
Prins en zijn Adjudant een 
bezoek aan alle zieke en 
hoogbejaarde (ex)inwoners 
van Alem. Zaterdagavond 
vond het openingsbal plaats 

Carnaval in het dorpshuis in 1968.
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en op zondag de optocht. 
In die eerste jaren was dit 
niet een optocht zoals we 
die nu kennen, maar slechts 
een kinderoptocht. Voorop 
in de optocht liep de twee 
jaar eerder opgerichte 
jeugdfanfare Alem, welke 
zorgde voor de muzikale 
ondersteuning. In het eerste 
jaar was er nog geen 
Prinsenwagen en dus werd 
hiervoor een kever met 
open dak ingezet. Rien en 
Richard maakten al staande 
hun ronde door Alem en 
hiermee was de eerste 
carnavalsoptocht door Alem 
een feit. 

Op maandagmiddag 
werd een kindermiddag 
georganiseerd. Voor de 
muzikale omlijsting in het 
dorpshuis werd een dankbaar 
beroep gedaan op “De 
Astronauten”. Dit huisorkest 
bestaande uit Gerrit van 
Sonsbeek, Adri van Sonsbeek, 
Hans van Sonsbeek, Nol Roos 
en Jacob van Sonsbeek, heeft 
in de beginjaren van 

het carnaval meerdere keren 
de tent op z’n kop weten te 
zetten. 

Na het eerste jaar begon de 
Carnaval meer vorm te krijgen 
en werd er onder andere een 
echte ‘Raad van Elf’ opgericht. 

De leden van de raad 
droegen allemaal een kiel en 
een steek, wat zorgde voor de 
nodige uniformiteit. Het was de 
bedoeling dat De Raad van 
Elf een afspiegeling zou zijn 
van de Alemse verenigingen 
en elke vereniging leverde 
dan ook een afgevaardigde 
als lid van de Raad van Elf. 
Bijkomend voordeel was dat 
de Raad van Elf hierdoor 
werd samengesteld uit zowel 
vrouwen als mannen. Door 
de Alemse verenigingen 
werd ook geld ingezameld 
voor de bouw van een echte 
Prinsenwagen, welke door de 
Raad van Elf eigenhandig 
werd gebouwd met hulp 
van enkele vrijwilligers. In 
het tweede jaar werd naast 
de kindermiddag en het 
bejaardenbal ook een 

songfestival gehouden. In de 
namiddag gingen de Prins en 
zijn gevolg meestal naar de 
woning van ‘d’un urste Boer d’n 
Beste’, waarna om 20:11 uur 
het feest verder werd gevierd 
in het dorpshuis. Na afloop 
werd het dorpshuis opgeruimd 
door vele vrijwilligers en niet 
te vergeten door de raad 
zelf. Als de huishoudelijke 
werkzaamheden waren 
gedaan, trokken de Prins en 
zijn gevolg weer naar de 
woning van ‘d’un urste Boer 
d’n Beste’. Voordat de laatste 
glazen gestenat naar binnen 
werden gewerkt, serveerde 
Toon en bord erwtensoep om 
het energieniveau weer een 
beetje op peil te krijgen. 

Prins Rien in kever in allereerste 
carnavalssoptocht.

De eerste “Raad van elf” allemaal met kiel en steek.

Eerste prinsenwagen 
eigenhandig gebouwd door de 

Raaf van Elf.
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Na deze eerste twee jaren 
ontstond er min of meer 
een vast programma. 
Op zaterdag werd een 
gehuwdenbal georganiseerd 
ter voorbereiding op het grote 
feest. De zondag was geheel 
gereserveerd voor de optocht. 
Op maandag was er een 
kindermiddag waarbij meestal 
een clown of poppenkast 
aanwezig was en op dinsdag 
was er het bejaardenbal 
welke muzikaal ondersteund 
werd door accordeonisten. 
Ook werden op maandag- 
en dinsdagmiddag de 
pasgeborenen en bejaarden 
thuis of in het ziekenhuis 
bezocht. 

Parallel aan het 
carnavalsgebeuren in het 
dorpshuis werd er carnaval 
gevierd in het café van 
Albert van Ingen (dit 
gebeurde overigens ook 
al vóór 1967 maar dan in 
ongeorganiseerde vorm) en 
op het Botel wat beheerd 
werd door heer van den 
Oort. In de nog ‘vrije’ uurtjes 
werden deze gelegenheden 

(voornamelijk café van Albert 
van Ingen) bezocht door de 
Prins en een gedeelte van 
zijn gevolg. Na twee jaar Prins 
geweest te zijn werd Rien 
Leerintveld in 1969 opgevolgd 
door Johan Damen met Wim 
Renders als zijn Adjudant. 
Na zijn tussenjaar werd Rien 
Leerintveld in 1970 voor de 
derde keer gekozen als Prins 
van het Spreeuwendurp en 
Wim Renders bleef aan als 
Adjudant. 

In 1970 ontstond in het 
Spreeuwendurp de situatie dat 
er op twee plaatsen officieel 
Carnaval werd gevierd. Op 
20 november 1969 werd 
namelijk carnavalsvereniging 
‘De Dorstige Spreeuwen’ 
opgericht en het café 
van Albert van Ingen werd 
gekozen als thuisbasis voor 
hun Carnaval. In 1971 werd 
Rien opgevolgd door Joop 
van Mook die 4 jaren Prins is 
geweest en in 1975 is Wim 
Leerintveld tot Prins verkozen 
met Ben Broekmeulen als 
zijn Adjudant. De verdere 
organisatie van het  Carnaval 
bleef ongeveer gelijk. De 
organisatie bleef in handen 
van de Jeugdcentrale, alle 
medewerkers werkten mee 
op vrijwillige basis en de 
inkomsten uit het Carnaval 
kwamen ten goede van de 
algehele organisatie, de 
jeugdfanfare Alem en de 
Jeugdcentrale. . 

Vanaf 1975 hebben enkele 
wijzigingen plaatsgevonden 
ten aanzien van de 
organisatie en de activiteiten 
van het Carnaval welke 

nu, anno 2022, nog 
waarneembaar zijn. In de 
eerste plaats de vrijwilligers 
in de horeca. Omdat in de 
omliggende plaatsen het 
horecapersoneel tijdens het 
Carnaval werd betaald, was 
het voor de Jeugdcentrale 
moeilijk om hiervoor vrijwilligers 
te vinden en werd ook 
overgegaan tot betaling van 
het personeel. Een prettig 
gevolg voor de Raad van Elf 
was dat een groot deel van 
de verplichte huishoudelijke 
taken kwam te vervallen. De 
erwtensoep na het carnaval 
bij Toon Holtappels bleef 
gelukkig wel bestaan. Na 
de eerste verbouwing van 
het dorpshuis in 1977 en het 
feit dat het dorpshuis een 
stichting was geworden, had 
de Jeugdcentrale geen recht 
meer op de opbrengsten uit 
de horeca tijdens de carnaval. 
In 1978 stopte Toon Holtappels 
met zijn functie als
‘d’un urste Boer d’n Beste’. 
Het carnavalsgebeuren in 
het Spreeuwendurp en met 
name de Raad van Elf, werd 
hiermee losgekoppeld van 
de Jeugdcentrale en ging 
door als een zelfstandige 
vereniging.

Wat er in die tijd nog meer 
veranderde was het feit dat in 

Toon Holtappels serveert 
erwtensoep, in 1970.

Eerste dansmariekes bij het botel.
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1978 aan het gevolg van Prins 
Nardus (Ben Broekmeulen) een 
aantal dansmariekes werden 
toegevoegd. Dit was nog niet 
de officiële oprichting van 
de dansmariekes, maar het 
was in ieder geval wel een 
begin. Vanaf 1978 werd ook 
de optocht voor de volwassen 
deelnemers steeds beter 
gepromoot, met als resultaat 
dat de optocht ook meer 
volwassen werd.

1979-1988

In 1979 werd voor het 
eerst een caranavalskrant 
uitgegeven maar tevens werd 
de optocht dat jaar voor de 
laatste keer voorafgegaan 
door de Jeugdfanfare. Zij 
hadden te kampen met 
problemen vanwege bevroren 
instrumenten tijdens deze en 
eerdere optochten. 

Ter vervanging van de 
Jeugdfanfare werd de optocht 
in 1980 voorafgegaan door 
dweilorkest ‘De Losse Flodders’ 
welke speciaal hiervoor was 
opgericht door enthousiaste 
leden en ex-leden van de 
Fanfare en de Drumband. 

In datzelfde jaar werden 
de dansmariekes officieel 
toegevoegd aan het gevolg 
van de Prins. Het was tevens 
het laatste jaar dat de optocht 
verliep vanaf het dorpshuis 
in noordelijke richting, vanaf 
1981 verloopt de optocht 
in zuidelijke richting. Zoals 
hiervoor al aangegeven is er 
in de periode 1975-1980 veel 
veranderd ten opzichte van 
de beginjaren. Het Carnaval 
is hierdoor op een hoger 
niveau gekomen en werd 
vergelijkbaar met dat van de 
omringende dorpen. 

In 1981 bleek dat er geen 
opvolger beschikbaar was 
om Prins te worden van 
het Spreeuwendurp. Ben 
Broekmeulen wilde na 5 jaren 
dienstjaren als Prins het wat 
rustiger aan gaan doen en 
zich meer gaan bezighouden 
met andere zaken rondom 
het Carnaval. Aangezien op 
dat moment niemand bereid 
was om zijn taak als Prins over 
te nemen, ontstond er een 
impasse. Avonden lang is er 
vergaderd, tot uiteindelijk Piet 
Leerintveld zich beschikbaar 
stelde met de legendarische 

woorden “dan doe ik ut wel”. 
Het bleek achteraf een van 
meest opmerkelijke Prinsen 
die Spreeuwendurp ooit heeft 
gekend. Piet had een geheel 
eigen visie, het liefst geen 
toespraken maar gewoon 
lekker gezellig met z’n allen 
doorfeesten. 
In 1982 werd Piet opgevolgd 
door Bert Kerkhof. Het 
bleef echter lastig om nog 
een voltallige Raad van 
Elf op de been te krijgen 
en er was sprake van een 
verminderde belangstelling 
in het Carnaval in zijn 
algemeen. Mede hierdoor 
beleefde het Carnaval 
in 1984 een dieptepunt 
en werd besloten om de 
organisatie stop te zetten en 
een algemene vergadering 

In 1979 werd de eerste 
carnavalskrant uigegeven.

Dweilorkest ‘De Losse Floders’ op het botel, in 1980.

Raad van Elf met Ben 
Broekmeulen als prins.
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uit te schrijven. Er werd een 
brief rondgestuurd waarin 
een oproep werd gedaan 
aan de gehele bevolking 
van het Spreeuwendurp om 
naar het dorpshuis te komen. 
Tijdens deze bijeenkomst 
werd het Carnaval voor 
het Spreeuwendurp in de 
toekomst ter discussie gesteld. 
Er bestaat nog steeds 
onduidelijkheid of de 
bestaande Raad van Elf 
toen formeel is afgetreden 
of niet. Het resultaat was 
echter dat er op die avond 
door een groep mensen is 
besloten om het carnaval 
in het Spreeuwendurp weer 
nieuw leven in te blazen. In 
deze groep bevonden zich 
Toon van Boxtel, Ad van 
Heel, Angela van Geffen-van 
Eeuwijk en Piet van Boxtel (Mz)  
Meteen daarna werd ook 
Leo Steenbekkers gevraagd 
om deel uit te maken van 
de nieuwe commissie (welke 
overigens nog steeds bestaat 
als ‘Bestuur Carnaval Alem’, 
met een in de loop der tijd 
veranderde bezetting). Door 
de commissie werd in 1984 
een lijst gemaakt met daarop 
60 personen welke geschikt 
werden geacht om zitting te 
nemen in een geheel nieuwe 
Raad van Elf. Uiteindelijk 

bleven er 30 personen over 
die positief tegen dit voorstel 
aankeken. 

In oktober 1984 werd onder 
leiding van de commissie een 
nieuwe groep geformeerd 
waarmee de activiteiten voor 
het Carnaval van 1985 verder 
zijn uitgewerkt. Zo werd onder 
andere besloten om meer 
artiesten (zangers, tonproaters, 
clowns etc.) te laten optreden, 
maar ook om het prijzengeld 
van de optocht te verhogen 
om potentiële deelnemers 
te stimuleren. Tevens werden 
er activiteiten bedacht om 
het Carnaval te bekostigen, 
zoals de sponsorwandeltocht 
welke in 1985 voor het eerst 
werd georganiseerd. Zeker 
de eerste paar jaren was dit 
een groot succes en hiermee 
beschikte de organisatie over 
extra financiële middelen 
om het Carnaval weer 
nieuwe impulsen te geven. 
Een andere belangrijke 
doelstelling was om meer 
te gaan samenwerken met 
carnavalsvereniging ‘De 
Dorstige Spreeuwen’. Na 
een lange en intensieve 
voorbereidingen trad in 1985 

een geheel vernieuwde Raad 
van Elf aan met als Prins Toon 
van Boxtel alias Toon d’n 
Urste en als Adjudant Ad van 
Heel. Het nieuwe beleid wierp 
meteen zijn vruchten af en 
het was een zeer geslaagde 
carnaval. 

Eén van de hoogtepunten uit 
die periode was het optreden 
van Jantje Koopmans in 1987, 
hierbij kwamen de fans niet 
alleen uit Alem maar ook uit 
de verre omtrek. Het resultaat 
was dat het dorpshuis op deze 
memorabele maandagavond 
zowat uit zijn voegen barste 
en het bleef nog lang gezellig. 
In dezelfde periode is ook 
het Elf-Elf bal ontstaan welke 
werd ingevuld met een 
Playback Show en later ook 
met Soundmixen. Vooral één 
van de eerste optredens uit 
die tijd, Normaal met Hendrik 
Haverkamp, staat bij velen 
nog op het netvlies gedrukt. 
Dit optreden deed dan ook 
veel stof, of beter gezegd 
stro, opwaaien. Ook een 
optreden van Mari Leerintveld, 
Ton Steenbekkers en Peter 
Rooijakkers was bijzonder. 
Het nummer dat zij deze 
avond ten gehore brachten 
“we hebben een ongeluk 

Prins Piet Leerinveld met zijn 
adjudant Bert Kerkof (1981).

“Nieuwe” Raad van Elf in 1984.

Optreden van Jante Koopmans 
in 1987.
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gehad, met ons autootje”, 
bleek zeer toepasselijk 
aangezien de auto van Mari 
de avond ervoor volledig 
was uitgebrand. Daarnaast 
waren er optredens van onder 
andere Toon Hermans, de Drie 
Tenoren, Freddy Mercury en 
Montserrat Caballé, Celine 
Dion, Jantje Koopmans en 
vele anderen. 

In 1986 waren enkele 
Spreeuwendurpers (Jan van 
Oers en Gé Geerdink) van 
mening dat het maar eens tijd 
werd dat in Alem wat meer 
carnavalsmuziekskes moesten 
klinken en aldus werd de Bloas 
en Boemband opgericht. In 
1987 werd overeenstemming 

bereikt met het bestuur van 
‘de Dorstige Spreeuwen’ om 
weer op een gezamenlijke 
gezamenlijk locatie het 
Carnaval te gaan vieren. 

1989-2000

Tijdens het Carnaval van 
1989 trad de langstzittende 
Prins aan in de 55-jarige 
geschiedenis van het 
Spreeuwendurp. Piet van 
Boxtel (Tz) alias Prins Pedro d’n 
Urste bleef Prins tot 1999 en 
heeft helaas de magische 
11-jaar niet vol kunnen maken. 
Hij is echter nog jaren lid 
gebleven van de Raad van Elf. 

Het Carnaval heeft in de 
jaren negentig vele goede 

jaren gekend en gedurende 
deze periode is de grootte 
en zeker ook de kwaliteit van 
de Spreeuwendurper optocht 
ontzetten toegenomen. Vanaf 
die tijd werd de optocht een 
van de grootste in de wijde 
omtrek. 

Eind jaren negentig hebben 
zich wederom een aantal 
veranderingen voorgedaan 
in de organisatie van de 
carnaval. Het gehuwdenbal 
welke in het verleden vaak de 
drukst bezochte avond was, 
had de laatste jaren helaas 
niet meer de invulling die het 
in het begin had. In de eerste 
jaren mochten op deze avond 
echt en alleen de gehuwden 
komen. Aan Babysitters was op 
die avond niet of nauwelijks 
nog aan te komen. Door de 
jaren heen werden ook niet-
gehuwden toegelaten en 
zodoende bleek de naam 
niet meer passend. Na het 
aftreden van Piet van Boxtel 
is besloten om op deze 
zaterdagavond de nieuwe 
Prins te onthullen en in 1999 
werd Patrick Steenbekkers alias 
Pedro d’n Twède de nieuwe 
Prins van het Spreeuwendurp.   

In 2000 werd besloten om 
een andere invulling te zoeken 
voor de ‘bejaardenmiddag’. 

Optreden Normaal met Hendirk 
Haverkamp.

Bloas en Boemband doet mee aan de optocht in 1991.

Piet van Boxtet (Tz) alias Prins 
Pedro d’n Urste.

“Zeer Zinnige Zuipers” tijdens de 
optocht in 1990.
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Gelet op de veranderende 
samenleving, waarin ouderen 
zich niet meer automatisch 
als bejaard beschouwden, 
voelde niemand zich nog 
aangesproken met deze 
term. En zo beleefde het 
Spreeuwendurp in 2000 
haar eerste Boerenbruiloft. 
Cor Steenbekkers werd ten 
overstaan van vele Spreeuwen 
en Spreeuwinnen op 7 maart 
2000 in de onecht verbonden 
met Koosje Bogers. Het 
bruidspaar werd vroeg in de 
middag door Prins Pedro d’n 
Twède, zijn Adjudant Jeroen 
van Heel en de gehele Raad 
van Elf met paard en wagen 
thuis opgehaald. 

Het huwelijk werd voltrokken 
door een ambtenaar van 
burgerlijke stand en de 
kerkelijke inzegening gebeurde 
door een pastoor. Hierna 
werd er een geweldig feest 
gevierd in het dorpshuis 
waarbij het roggebrood met 
spek en de zult niet ontbraken. 
Het bruidspaar werd door 
de genodigden en overige 
aanwezigen overladen 
met geschenken om de 

wittebroodsweken door te 
komen. 

2001-2011

In het eerste weekend van 
2001 werd het 33-jarig 
bestaan van het Carnaval 
in Spreeuwendurp groots 
gevierd. De verschillende 
activiteiten werden druk 
bezocht. Er is veel werk verricht 
door de organisatie om 
zoveel mogelijk informatie te 
vergaren over het ontstaan 
van het Carnaval, hierbij is 
dankbaar gebruik gemaakt 
van het collectieve geheugen 
van de Alemse bevolking. 
Ook werden foto’s en 
filmpjes beschikbaar gesteld 
welke getoond werden op 
een tentoonstelling annex 
filmavond. 

Vanaf haverwege de jaren 
negentig is sprake van 
een verjonging binnen de 
Raad van Elf, de Prins en 
de Adjudant. De overgang 
naar de nieuwe bezetting 
ging vrij vlotjes door het 
uitstekende werk wat door 
hun voorgangers reeds was 
verricht. Het programma kon 
vrijwel ongewijzigd worden 
overgenomen en er werden 
enkele nieuwe elementen 
aan toegevoegd zoals onder 
andere de geraniumactie. 
Deze was vanaf het begin een 
groot succes en is inmiddels 
een vast onderdeel van het 
programma. De opbrengsten 
van de geraniumactie, 
maar ook de jaarlijkse 
oliebollenactie, worden 
gebruikt voor de organisatie 
van het Carnaval in zijn 

algemeen. 

De wijze waarop de 
carnavalskrant werd gemaakt 
is eind jaren negentig drastisch 
veranderd. Waar deze 
voorheen grotendeels met 
de hand in elkaar werd gezet, 
werd vanaf die tijd gebruik 
gemaakt van de computer. 
Er kwamen betaalbare 
(hand)scanners op de markt 
en zodoende kon een 
kwaliteitsslag gemaakt worden. 
De krant heeft zich sindsdien 
steeds verder ontwikkeld 
en wordt tegenwoordig in 
kleur gedrukt en is digitaal 
beschikbaar op onze website. 
Door de vele adverteerders in 
de carnavalskrant, vormt deze 
al heel wat jaartjes de grootste 
bron van inkomsten voor de 
organisatie van het Carnaval. 

In 2001 werd besloten om 
het openingsbal voortaan in 
café ‘het Hart van Alem’ te 
organiseren. Dit bleek een 
groot succes en zodoende 
ontstond een betere spreiding 
van de activiteiten over de 
diverse horecagelegenheden. 
Na een dienstverband 
van 17 jaar, werd in 2002 
afscheid genomen van Leo 
Steenbekkers als voorzitter 
van de ‘Commissie Carnaval 
Alem’ en Piet van Boxtel als lid 
van de Raad van Elf. Patrick 
Steenbekkers nam het stokje 
over van Leo en werd de 
nieuwe voorzitter van deze 
commissie, welke voorts 
bestond uit Mark van Boxtel 
en Bianca Ouwens. Er is veel 
tijd gestoken in het opstellen 
van een draaiboek waarbij 
voor de verschillende vaste 

Eerste boerenbruidspaar Cor 
Steenbekkers en Koosje Bogers, 

in 2000.
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onderdelen een commissie 
werd gevormd waarin ook de 
leden van Raad van Elf een 
meer actieve rol hadden, zij 
werden als zodanig steeds 
nauwer betrokken bij de 
organisatie.   

In 2003 hebben de Prins en 
Adjudant stuivertje gewisseld 
en werd Jeroen van Heel alias 
Pedro d’n Derde geïnstalleerd 
als nieuwe Prins en werd 
Pedro d’n Twède (Patrick 
Steenbekkers) zijn Adjudant. 
Aangezien de oude pakken en 
steken inmiddels veel hadden 
geleden, werd besloten om 
iedereen in het nieuw te 
steken. Het aanmeten van de 
juiste pakken bleek best wat 
tijd in beslag te nemen, maar 
uiteindelijk stond iedereen er 
weer keurig bij. 

Na een aantal jaren bleek 
dat het programma tijdens 
het Carnaval de nodige 
aanpassingen kon gebruiken. 
Om het programma wat 
vrijer in te kunnen vullen, is 
er toen besloten om meer 
de nadruk te leggen op de 
onderdelen waar veel volk op 
af kwam. De rest verdween 
meer naar de achtergrond en 
zodoende ontstond er meer 
ruimte om lekker te feesten. In 
2006 werd Rinus van Mil alias 
Reinier d’n Twède de nieuwe 
prins van het Spreeuwendurp 
en Patrick Steenbekkers bleef 
aan als Adjudant. In 2007 
werd wederom een nieuw 
element toegevoegd aan 
het Carnaval in de vorm 
van een tonpraatavond. 
Tijdens deze avonden 
werd het publiek vermaakt 

door bekende tonproaters 
die de actualiteiten op 
de hak namen, vertelden 
over vroeger of die enkele 
aanwezigen het vuur aan de 
schenen legden. 

In 2008 werd voor de 
laatste keer een kien-
avond georganiseerd, het 
bezoekersaantal was dermate 
laag geworden dat men 
besloot om ermee te stoppen. 
De quizmasters Paul Wuits, 
Henk Steenbekkers, Rinus van 
Mil en Han van Mook werden 
geassisteerd door Koosje 
Bogers en hebben heel wat 
avonden voor de nodige 
spanning gezorgd. Vanaf 
2008 werd het openingsbal 
weer georganiseerd in het 
dorpshuis en in dat jaar zijn 
Ton Steenbekkers alias Ton d’n 
Urste en nieuwkomer Werner 
Broekmeulen geïnstalleerd 
als nieuwe Prins en Adjudant. 
Ook nieuw in 2008 was het 
feit dat  de deelnemende 
groepen aan de optocht, 
tijdens de prijsuitreiking 
de kans kregen om iets te 
zeggen. Dit ontaarde nogal 
eens in chaotische en 
doldwaze taferelen en lijkt 
de bakermat te zijn geweest 
voor het inmiddels beruchte 
buikschuiven.

In 2010 nam Ton afscheid 
en in eerste instantie was er 
geen opvolger beschikbaar, 
de situatie zoals in 1981 leek 
zich hiermee te herhalen. 
Uiteindelijk is er toen besloten 
om een beroep te doen op 
mensen buiten de club. Onder 
het mom van ‘niet geschoten 
is altijd mis’, is aan Pieter van 

Walree gevraagd of hij als 
recente inwoner van Alem de 
scepter zou willen hanteren. 
Er is heel wat water door de 
Maas gegaan voordat er een 
antwoord kwam, maar op 
enig moment is hij dan toch 
overstag gegaan en werd hij 
geïnstalleerd als Prins Peer d’n 
Urste. Werner Broekmeulen 
bleef aan als Adjudant en trad 
regelmatig op als souffleur 
voor de nieuwbakken Prins, 
zodoende werd voldaan aan 
het verzoek van Pieter om 
hem niet meteen voor de 
leeuwen te werpen. 

In 2011 gaf Patrick 
Steenbekkers de 
voorzittershamer van de 
‘Çommissie Carnaval Alem’ 
door aan Werner Broekmeulen. 
Tegelijkertijd werd Werner 
geïnstalleerd als de nieuwe 
Prins Peer d’n Twèede. 

Ook ex-prins Reineir d’n 
Twède kreeg weer een veer 
opgestoken en werd de 
nieuwe Adjudant. 

Voorzitter Werner Broekmeulen 
alias Prins Peer d’n Twèede.
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2011-2022

In 2013 kon men voor het eerst 
shawls bestellen welke tijdens 
de jaarlijkse oliebollenactie 
thuis werden afgeleverd, deze 
shawls en later ook overige 
versierselen werden door 
de lokale breiclub met veel 
liefde gefabriceerd. Werner 
is Prins gebleven tot en met 
2014. Er is in die tijd door 
sommige mensen ontzettend 
veel werk verricht om alle 
carnavalsactiviteiten in tact te 
houden, maar toch merkten 
we dat de sommige zaken 
op hun retour waren. Zo is 
vanaf 2013 het openingsbal 
komen te vervallen vanwege 
steeds kleiner worden 
bezoekersaantallen. Om de 
echte diehards tegemoet te 
komen was het dorpshuis wel 
gewoon geopend, maar van 
een programma was geen 
sprake meer. Voordeel was 
dat men op de zondag fris en 
fruitig aan de start van optocht 
kon verschijnen. 

In 2015 werd besloten om 
het nest nog maar eens flink 
op te schudden. Gertine 
Kollenburg alias Gertine 
d’n Urste werd gekozen tot 
de eerste Prinses van het 
Spreeuwendurp, zij werd 
bijgestaan door Rinus van Mil 
als Adjudant. In dat zelfde jaar 
werden tevens de ‘Dansmari’s’ 
opgericht en omdat men 
niet over voldoende meiden 
beschikte werd ook aan 
de jongens gevraagd of ze 
mee wilden doen. Zij roken 
hun kans en hoefden geen 
twee keer na te denken. De 

opzet van de carnavalskrant 
werd gewijzigd, er kwam 
een nieuwe redactie en de 
eerste kleuren verschenen op 
het papier. In samenwerking 
met de Fanfare Alem welke 
hun 50-jarig jubileum vierde, 
werd de zaterdagavond 
omgetoverd tot ‘Saturday 
night live’. En tenslotte is de 
opzet van de boerenbruiloft 
geheel op de schop gegaan 
en was er voortaan sprake van 
een carnavalsbruiloft waaraan 
een thema werd vastgeplakt. 
In 2015 hebben we op die 
manier een ‘Roze bruiloft’ 
gehouden waarbij Paul Wuits 
in de onecht werd verbonden 

met Angelo Verhoeven. 
In de jaren die volgden 
zijn diverse thema’s 
voorbijgekomen, zo was 
er sprake van een ‘gipsy’, 
‘bonte’, ‘victoriaanse’ en een 
‘lakenvelder bruiloft’. Verderop 
in deze krant wordt hierover 
nader uitgeweid. 

In 2016 hebben we na 33-jaar 
afscheid genomen van Mari 
Leerintveld alias ‘Truffel Knuffel 
Mari’. 

Mari besloot na een 
indrukwekkende staat van 
dienst zijn steek aan de wilgen 
te hangen en werd hiervoor 

Prinses Gertine d’n Urste de eerste 
Prinses van het Spreeuwendurp.

Eerste carnavalsbruiloft met thema ‘Roze Bruiloft’, in 2015.

Mari ontvangt onderscheiding 
van de Federatie Europese 

Narren.
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onderscheiden door de F.E.N. 
(Federatie Europese Narren) 
welke op deze avond lovende 
woorden hadden voor zijn 
inzet. 
Ook aan de andere kant 
van de wereld kon zijn 
zoon Tim meegenieten 
van de festiviteiten, zij 
het met wat technische 
aanloopprobleempjes. Stan 
Schreuders nam in dat jaar 
versierselen horende bij de 
functie van Adjudant over 
van Rienier d’n Twède en 
kon meteen aan de bak. 
De sleuteloverdracht en het 
voorlezen van de proclamatie 
vind voortaan alleen nog 
plaats op het gemeentehuis 
in de week voorafgaand 
aan het Carnaval. Tijdens 
deze bijeenkomst komen 
alle carnavalsverenigingen 
en Raden van Elf bijeen 
onder regie van de 
‘Federatie Maasdrielse 
Carnavalsverenigingen’. 
Zodoende is er op zondag na 
de optocht ruim voldoende 
tijd om lekker te feesten. 

Omdat vele Spreeuwen en 
Spreeuwinnen inmiddels 
nestruimte hadden gevonden 
in de Leyenstein, is besloten 
om het ziekenbezoek voortaan 
centraal te organiseren. 
Tijdens deze bijeenkomst 
werd de ‘Kerkdrielzaal’ tijdelijk 
ingericht als volière en werd er 
vrolijk op los gefladderd. 

In 2017 is het eerste ‘Hos Je 
Kapot Bal’ georganiseerd 
ter vervanging van het 
traditionele Elf-Elf bal. Er 
werden deze avond artiesten 
ingevlogen om meer mensen 
te bewegen naar het 
dorpshuis af te reizen. Gelet 
op de relatief hoge opkomst 
en goede recensies door de 
aanwezigen, is besloten om 
deze invulling voortaan zo te 
houden.    

In 2018 werd Tim Leerintveld 
alias Tim d’n Urste verkozen tot 
Prins van het Spreeuwendurp 
en Stan bleef op zijn post. 
Het programma werd in 
2018 voor de verandering 

eens niet aangepast. In 2019 
werd de rol van Adjudant 
overgenomen door Frans 
Kollenburg. In datzelfde jaar 
is het eerste ‘klets en zwets 
bal’ georganiseerd voor de 
Spreeuwen en Spreeuwinnen 
die Abraham en Sarah gezien 
hadden, met in 2019 een 
hilarische quiz door Truus en 
Trui en in 2020 legendarische 
optredens van onder andere 
Andre Hazes, Koos Alberts en 
een zeer speciaal optreden 
van de zangeres zonder 
naam.

De Bloas en Boemband was 
uiteraard ook present tijdens 
deze middagen, waarbij 
van paspoortcontrole geen 
sprake was en er vreemd 
genoeg geen enkele klok 
meer te vinden was in het 
Spreeuwennest.  
Na het Carnaval van 2019 is 
de balans opgemaakt en is 
in de geest van tijd besloten 
om de organisatie helemaal 
om te gooien. De functie 
van Prins en Adjudant kwam 
te vervallen en de Raad van 
Elf is opgenomen in een 
vaste groep vrijwilligers welke 
voortaan verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse invulling van 
het Carnaval. Vanaf 2020 is 
er alleen nog sprake van een 

De Raad van Elf bezoek Spreeuwen en Spreeuwinnen in de 
‘Kerkdrielzaal’ in de Leyenstein.

Truus en Trui tijdens het ‘Klets en 
zwets bal’, in 2019.
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Jeugdprins en Jeugdadjudant. 
De groep vrijwilligers is door 
hun opvallende pakken 
echter zichtbaar aanwezig en 
iedereen heeft zo zijn taak. Bij 
de start van het Carnaval in 
2020 bleek de nieuwe opzet 
een schot in de roos. 

In 2021 heeft Werner 
Broekmeulen de 
voorzittershamer 
overgedragen en werd 
Stan Schreuders de nieuwe 
voorzitter van het ‘Bestuur 
Carnaval Alem’. 
Echter vanwege alle perikelen 
rondom de opkomst van 
het Coronavirus, bleek het in 
2021 niet mogelijk om het 
Carnaval te vieren en ook 
de geraniumactie kwam te 
vervallen.
Begin 2022 kregen we weer 
wat meer ruimte en besloten 
is toen om het Carnaval op 
kleinere schaal te vieren. De 
installatie van de verschillende 

Prinsen vond weer plaats op 
het gemeentehuis. De optocht 
kon helaas niet doorgaan 
omdat er voor de bouwers 
simpelweg te weinig tijd was 
om een fatsoenlijke wagen 
te bouwen. Op zondag 
is er daarom alleen in de 
middag en avond een feestje 
gevierd in het dorpshuis en 
op maandagmiddag is de 
kindermiddag doorgegaan 
waarbij de Jeugdprins en 

Jeugdadjudant uiteraard 
aanwezig waren. 

‘In vorenstaand stukje is 
getracht om op compacte 
wijze een zo compleet 
mogelijk beeld te schetsen 
van de afgelopen 55 
jaar Carnaval in het 
Spreeuwendurp. Graag willen 
wij iedereen die op enige wijze 
een bijdrage heeft geleverd 
van harte bedanken, want 
zonder de inzet van die vele 
vrijwilligers kan het Carnaval 
niet bestaan. We kunnen 
met gepaste trots terugkijken 
op hetgeen wat hier in de 
afgelopen 55 jaar is neergezet 
en zien uit naar de volgende 
11 jaar.`

De Raad van Elf wordt opgevolgd door de ‘Organisatie 
Carnaval Alem’, in 2019. Op deze foto is de huidige 

commisie te zien bij het botel.

Stan Schreuders voorzitter van 
`Bestuur Carnaval Alem`

De Spreeuwendurper M&M’s
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Optochten Spreeuwendurp 
Eén van de hoofdactiviteiten 
tijdens het Carnaval is de 
optocht. Vandaag de dag zijn 
sommige praalwagens die 
in de optochten meerijden 
uitgegroeid tot ware 
kunstwerken. 
Ze zijn zeer mooi 
afgewerkt, hebben veelal 
bewegende onderdelen 
en worden zeer enthousiast 
gepresenteerd door 
leden van de betreffende 
carnavalsvereniging welke 
allen gekleed zijn in uniforme 
outfits. Aan werkelijk alles is 
gedacht. Om dit te bereiken 
gaan weken, zeg maar gerust 
maanden, aan voorbereiding 
vooraf. Dit alles heeft maar 
één doel, namelijk het winnen 
van de 1e prijs tijdens de 
optocht. Voor veel bouwers en 
overige creatieveling s dit dan 
ook de ultieme “kers op de 
taart”. 

Het begin
In principe heeft het 
Spreeuwendurp al vanaf 
het eerste jaar in 1967 een 
optocht gehad. De eerste 
optocht in Spreeuwendurp was 
een rondgang van Prins Rienier 
d’n Urste samen met zijn 
adjudant Richard van Oers in 
een kever met open dak. De 
optocht werd vooraf gegaan 
door de Jeugdfanfare en 
de optocht zelf bestond uit 
kinderen met versierde fietsen 

en karretjes. In het tweede 
jaar kreeg het Spreeuwendurp 
ook een Raad van Elf en dus 
moest er een prinsenwagen 
gebouwd worden. Door de 
Raad is toen geld ingezameld 
om het bouwen van zo’n 
wagen te kunnen bekostigen. 
Tijdens de optocht van 1968 
reed derhalve de eerste 
Prinsenwagen door Alem.

Vanaf 1968 zijn er regelmatig 
nieuwe prinsenwagens 
gebouwd, maar de optocht 
bleef voornamelijk een 
kinderoptocht. 

De grote optocht 
Pas vanaf 1976 kwam de 
eerste grote optocht van de 
grond. Door de Raad van Elf 
werd aan de gehele Alemse 
bevolking gevraagd om met 
meer volwassenen deel te 
nemen aan optocht. Binnen 
de Raad van Elf is toen een 
speciale commissie ingesteld 
met als taak het organiseren 
van de optocht. Deze 

“optocht commissie” bestond 
destijds uit Ben Broekmeulen, 
Corry Kerkhof en Lia Toonen. 
Vanaf die tijd bestaat de 
optocht zoals we die nu 
kennen en die sindsdien elke 
keer beter is geworden. In 
2000 besloot het Brabants 
Dagblad zelfs om een foto 
van de Spreeuwendurper 
optocht op de voorpagina 
af te beelden. Een prachtig 
eerbetoon aan al die mensen 
die zich jarenlang hebben 
ingezet als organisatie en aan 
de deelnemers.

De jury
Het succes van de 
Spreeuwendurper optocht 
is niet alleen te danken aan 
de wagenbouwers uit het 
Spreeuwendurp zelf, ook de 
deelname van verenigingen 
uit de omringende dorpen 
heeft hier in grote mate 
aan bijgedragen. Een vaak 
gehoorde uitspraak door de 
deelnemers van buiten Alem 
is de waardering voor de jury 
in het Spreeuwendurp. Hierbij 
bedoelen zij niet alleen de 
jury tijdens de optocht maar 
vooral ook de technisch jury. 
De technische jury,   welk in 
het begin bestond uit Ben 
Broekmeulen, Tonny Peters, 
Nees Schreuders en Gijs 
Verhoeven, later opgevolgd 
door Edwin van Boxtel, 
Andre Bogers, Arco Bogers 

Eerste prinsenwagen 1968
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en Patrick Steenbekkers en 
die momenteel bestaat uit 
Bram van der Zanden, Arco 
Bogers, Andre Bogers en Rick 
Leerintveld, beoordeelt de 
wagens op de zaterdag vòòr 
het Carnaval van top tot teen. 
 
Onderdelen van de wagens 
waar de gewone toeschouwer 
nauwelijks oog voor heeft, 
worden door de technische 
jury wel degelijk gejureerd. 
Dan moet je niet alleen 
denken aan de algehele 
afwerking van de wagen 
en het schilderwerk. Maar 
vooral aan de mechanische 
foefjes, zoals draaiende en 
bewegende onderdelen, waar 
men altijd veel waardering 
voor kan opbrengen. Het 
moet gezegd dat hierbij 
nogal eens halsbrekende 
capriolen uitgehaald worden 
om ze daadwerkelijk te kunnen 
beoordelen. Waar ook heel 
goed op gelet wordt is de 
veiligheid. Wagens die niet 
beschikken over een degelijk 
gebouwde constructies 
krijgen geen startbewijs voor 
de optocht. Dit is niet enkel 
voor de veiligheid van de 
deelnemers, maar zeker ook 
die van de toeschouwers. De 
technische jury is er trouwens 
ook niet vies van
om mee te denken aan 
oplossingen zodat op de 
zondagochtend toch nog 
gestart kan worden. 
Maar achter de schermen 
wordt er ook flink gewerkt, 
want zondags voor de start 
van de optocht krijgen 
de juryleden uitgewerkte 
rapporten, over de thema’s 
en de onderwerpen van de 

wagens en de loopgroepen. 
Deze rapporten werden in 
het verleden gemaakt door 
Ben Broekmeulen, Annette 
Verschuuren en nu door Bram 
v/d Zanden. De puntentelling 
voor de uitslag van de 
optocht werd ook deze 
personen gedaan met hulp 
van enkele andere leden van 
de technische jury. Want voor 
zondagavond moet de telling 
klaar zijn, ’s-Avonds is dan al 
de prijsuitreiking.

Deelnemende groepen
Tot de eerste grotere wagens 
uit de beginjaren van de 
volwassen optocht behoorden 
de
wagens van “de 
Odradadammers”. Zij 
kwamen voor de dag met 
thema’s als de ondergang 
van de kolenmijnen in 
Limburg, de sluiting van de 
kruidenierswinkel van de
familie van Lent en de 
wapenwedloop tussen 
Amerika en de voormalige 
Sovjet Unie. Roemruchtig in 
het begin van de jaren tachtig 
was de deelname van “de 
Sjoelbakkenmarmottenren-
vereniging”. Een andere groep 

die vanaf het begin trouw
meedeed aan de 
Spreeuwendurper optocht 
waren “de Deurzetters”. 
Vanaf de twee helft van de 
jaren tachtig tot begin jaren 
negentig lieten “de Zeer 
Zinnige Zuipers” menigmaal 
van zich horen. 

In de jaren negentig waren 
vooral “de Bierdupkes” zeer 
succesvol. Vanaf 2009 is bij de 
loopgroepen “Bloast Um Mar 
Op” oppermachtig, zij gingen 
vrijwel altijd met de eerste prijs 
naar huis.
Momenteel genieten we al 
weer enkele jaren van “de 
PBLC (Pilspiraten Bierbommen 
Lamzakken combinatie”,  “de 
Schuimhappers”, hopelijk laten 
zij zich de komende edities 
ook weer van hun beste kant 

CV de Deurzetters

CV de Zeer Zinnige Zuipers
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zien. Natuurlijk hebben er nog 
veel meer Alemse groepen 
meegedaan aan de optocht, 
het voorgaande betreft echter 
slechts een selectie van de 
meest opvallende en trouwe 
deelnemers.
Ook heeft de altijd gezellige 
Spreeuwendurper optocht vele 
Carnavalsverenigingen uit
de nabijgelegen dorpen 
mogen ontvangen. Wat te 
denken van “de Osco’s”, “de
Zuipschuiten”, “de 
Bermsluipers”, “de Confetties”, 
“de Veldhoazen” en “de 
Pintenmannen”. De laatste 
11 jaar hebben we kunnen 
genieten van groepen als 
“Wakkuh Gaste”, “de Floepers” 
en “de Poldermennekes” welke 
tevens de winnaars waren 
tijdens de laatste optocht in 
2020 . 

Gebruikte onderwerpen en 
thema’s 
Door de jaren is een 
verandering waar te nemen 
in de gebruikte onderwerpen 
en thema’s. Vooral in de 
jaren tachtig werden vele 
onderwerpen gekozen uit 
de landelijke, internationale 
of de plaatselijke politiek 
en problematiek. De 
Carnavalsoptocht diende dan 
als een uitlaatklep om een 
bepaald standpunt naar voren 
te brengen, maar meestal 
werd ergens de draak mee 
gestoken. Enkele voorbeelden 
zijn de problemen met 
het blussen van de brand 
in de pastorie door de 
Maasdrielse brandweer en 
de gevoelstemperatuur 
in het café van Albert 
van Ingen. Ook heeft de 
toneelvereniging in menige 

optocht geprobeerd om 
leden te werven. Simpel 
maar altijd zeer treffend 
waren de interpretaties 
van “de Deurzetters” 
op maatschappelijke 
gebeurtenissen binnen de 
Alemse gemeenschap. 

Landelijke en internationale 
onderwerpen waren in de 
jaren tachtig talrijk. Denk 
aan de mestproblematiek 
van minister Braks welke 
regelmatig voorbijkwam in 
de optochten. En niet te 
vergeten de vele zaaddonors, 
reageerbuisbaby’s en 
draagmoeders uit die tijd. 
Lichtelijk roze getint was de 
optocht in 1986, in dat jaar 
was er veel te doen rondom 
de Indiase goeroe Bhagwan 
Shree Rajneesh. 

CV de Bierbommen, 2006

CV de Schuimhappers, 2009

CV Bload Um Mar Op, 2013
CV PBC (Pilspiraten en 
Bierbommen), 2014

CV de Schuimhappers, 2019

CV PBLC (Pilspiraten, Bierbommen 
en Lamzakken), 2020
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Le-Bro Afbouw
Leander Broekmeulen
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Al vanaf de jaren negentig 
is er een ommekeer waar 
te nemen in de gebruikte 
onderwerpen en thema’s in 
de optochten. Veel groepen 
gebruiken steeds meer 
Carnavaleske onderwerpen. 
Politieke en maatschappelijke 
onderwerpen worden door 
de grotere wagens en 
loopgroepen nog maar 
weinig gebruikt. Dit is zeer 
waarschijnlijk te wijten 
aan het feit dat steeds 
eerder gestart wordt met 
de bouwwerkzaamheden. 
Wanneer men in november, 
oktober of zelfs al in 
september start met 
bouwen, is het heel moeilijk 
te voorspellen wat in februari 
actueel is. 

Ondanks het feit dat er steeds 
eerder gestart wordt met 
de bouw van de wagens, is 
het opmerkelijk te noemen 

dat veel van de presentatie 
hiervan inmiddels gericht lijkt 
te zijn naar de deelnemers in 
plaats van de toeschouwers. 
Een groot deel van de optocht 
bestaat tegenwoordig uit 
complete mobiele disco’s en 
feestcafé ’s waarbij het publiek 
bijna omver wordt geblazen 
door de aangebrachte 
geluidsapparatuur, 
confettikanonnen en 
lichteffecten. Hopelijk kunnen 
we in de toekomst meer van 
andere creatieve uitingen 
genieten, zonder hierbij  
gebruik te moeten maken van 
gehoorbescherming. 

Een optocht wordt niet alleen 
aantrekkelijk gemaakt door 
grote wagens met veel 
glitter, glamour en tamtam, 
maar ook door de grote 
variëteit in optocht. Een 
optocht bestaat tevens uit 
loopgroepen, individulisten 

en de “last minute bouwers”. 
Veelal  hadden deze 
deelnemers maar één motto: 
“schik veur op”. Een goed 
voorbeeld hiervan was de 
deelname van de heren 
Harry en Frans Bogers aan de 
Spreeuwendurper optocht. 
Frans was degene die zich 
altijd officieel inschreef voor 
de optocht en Harry kwam 
meestal net voordat de laatste 
deelnemer het dorpshuis 
voorbij was “illegaal” met zijn 
creatie de dijk op. Frans wilde 
altijd verzorgd voor de dag 
komen en stak veel tijd in zijn 
deelname. Harry stak ook veel 
tijd in zijn creaties maar dit 
kwam meestal op een andere 
manier tot uiting. Tot de 
categorie last minute bouwers 
behoren zeker ook de creaties 
van “Tonny en Nees”. Ook de 
deelnemers die dagelijkse 
uitspraken op de hak nemen 
maken een optocht, denk aan 

De Sjoelbakkenmarmottenren-
vereniging

De Osco’s

De Odradadammers

Bloas en Boemband

CV de Deurzetters

Zuipschuiten
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de creaties van “Sjoantje en 
Joantje”. 

De huidige optocht 
De laatste 15 jaar merken 
we dat er steeds meer 
sprake is van regelgeving 
vanuit de overheid. Zo 
kent men een uitgebreide 
vergunningsprocedure, 
zijn er verkeersregelaars 
aangesteld en is er een 
standpunt ingenomen over 

het geluidsniveau. Mede 
door de steeds betere 
samenwerking tussen de 
carnavalsverenigingen in 
de “Federatie Maasdrielse 
Carnavalsverenigingen”, 
worden de startbewijzen 
voor alle optochten in 
de gemeente Maasdriel 
inmiddels centraal uitgereikt. 
Hopelijk kunnen we met de 
reeds bestaande maatregelen 
nog jaren vooruit voor zowel 
de deelnemers als de 
toeschouwers. 

De laatste optocht dateert 
alweer van 2020  en 
werd zelfs verplaatst naar 
maandagochtend  vanwege 
een storm welke over ons 
land raasde. Vele deelnemers 
hadden toch de moeite 
genomen om volledig 
uitgedost aan de optocht te 
verschijnen en om “11 over 
11” kon deze alsnog van start. 

Frans Bogers met Nederlands 
elftal, 1989

De laatste 2 jaren kon 
de optocht vanwege 
omstandigheden helaas niet 
doorgaan. Wij hopen echter 
dat we in 2023 de schade 
in kunnen halen en dat de 
Spreeuwendurper optocht op 
glorieuze wijze als een feniks 
uit de as zal herrijzen. 

Tegen alle toekomstige 
deelnemers willen we tenslotte 
nog maar één ding zeggen 
en dat is “meedoen is 
belangrijker dan winnen en 
houdt de schik veur op”. Tot 
ziens in de optocht en langs 
de kant. 

CV de Poldermennekes winnaar 
laatste optocht, 2020

CV de Pintenmannen

CV de Confetti’s

CV de Floepers

CV de Wakkugaaste

CV de Veldhaasjes
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CV de Schuimhappers
In het afgelopen 
carnavalsjaar heeft Alem 
geen carnavalskrant 
uitgebracht. Meestal gaat 
een carnavalsvereniging 
na de carnavalsoptochten 
nadenken over de toekomst, 
thema’s en vooral zoeken 
naar rust na een intensieve 
bouwperiode. Wij waren dan 
ook erg verrast om in mei het 
verzoek te krijgen voor een 
stukje in de carnavalskrant. 
Natuurlijk mag hierin CV de 
Schuimhappers niet ontbreken 
werd aangegeven. Natuurlijk 
niet want de band tussen CV 
de Schuimhappers en Alem is 
enorm sterk te noemen!

CV de Schuimhappers 
vindt zijn oorsprong in 
Spreeuwendurp of ook 
wel Alem genoemd op 
alle 361 (of 362 in een 
schrikkeljaar) dagen van het 
jaar. Maar al 55 jaar barst 
in de overige 4 dagen een 
fantastisch feest los. Of het 
nu een boerenbruiloft is of 
de langste optocht van 
de Bommelerwaard, het is 
feest! Met name aan de 
langste optocht van de 
Bommelerwaard koestert 
CV de Schuimhappers zeer 
goede herinneringen. Was de 
eerste carnavalsclub al klaar 
met de optocht, moest de 
laatste carnavalsclub nog aan 
de optocht beginnen. 
Menig keer hebben we op 
de hoogste trede van het 

podium gestaan. De echte 
kenners weten dat er maar 
één podium was, maar 
dat podium werd dan wel 
optimaal benut om het 
welbekende winnaars T-shirt 
in ontvangst te nemen. Voor 
vele ligt deze ergens nog in 
de kast als souvenir. Zo ook 
bij deze schrijver. Voor dat 
T-shirt werd veel gedaan. 
Vele uren hebben we 
doorgebracht in de schuur. In 
weer en wind, want vroeger 
stonden we en gingen we 
bouwen op elke plaats die 
voor ons beschikbaar werd 
gesteld. We hebben dat 
altijd gewaardeerd! Gelukkig 
zijn we inmiddels wat ouder 
geworden maar zijn we nog 
steeds een graag geziene 
carnavalsclub als we door de 
straten van Spreeuwendurp 
rijden. 
Een kleine opsomming 
van de hoogtepunten en 
dieptepunten die we hebben 
mogen meemaken tijdens 
de Spreeuwendurperoptocht: 
winnen, de oohh’s en aahh’s 
langs de kant, vernieuwende 
technieken, de leuke thema’s, 
mooie kostuuums, mooie 
TV-opnames, vroeg op, altijd 
maar de vraag “komen we 
de dijk op?”, op het moment 
van tv-opname de grootste 
hagelbui van de eeuw 
over je heen krijgen, vast 
zitten in de bocht van de 
Meerdammen, stoppende 
bewegingen, afgelaste 

optocht vanwege storm, etc. 
Ik kan zo nog wel een poos 
doorgaan want elk jaar had 
de Spreeuwerdurperoptocht 
iets speciaals. Ondanks dat er 
nog vele originele leden lid zijn 
of na een uitstapje weer zijn 
teruggekomen, hebben we 
inmiddels ook veel leden die 
niet uit Alem komen. Ik bedoel 
met nieuwe leden niet alleen 
de volwassenen, maar ook, 
of meer nog voornamelijk, de 
kinderen. Het is gebleken dat 
CV de Schuimhappers een 
vruchtbare vereniging is. Dit 
zorgt ervoor dat we de historie 
doorgeven. Zo hopen we dat 
de Spreeuwerdurperoptocht 
nog eens 55 jaar blijft bestaan!

Via deze weg willen wij als 
vereniging, de organisatie van 
de Spreeuwendurperoptocht 
en de Raad van 11 bedanken 
voor de organisatie, de leuke 
momenten, de veiligheid en 
de geweldige verhalen die we 
nu kunnen vertellen.
Niet alleen een dank is op zijn 
plaats, maar bovenal een 
grote felicitatie! 55 jaar blijft 
een fantastische mijlpaal!

Met heel veel 
carnavalsgroeten,

Namens CV de 
Schuimhappers,
In co-creatie met de Veurzitter,
De Centencontroleur
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CV Bloast Um MAR OP
Het verhaol van CV “Bloast 
um mar op!” uit het 
Spreeuwendurp.

In 2008 stonden we aon de 
kant en bekeken de optocht 
in Alem en we besloten dat 
we ook een keer wilden 
meedoen. Zo kwam het dat 
we in 2009 voor het eerst 
meededen. We moesten 
natuurlijk een naom bedenken 
en omdat we opblaaspoppen 
met balletpakjes hadden , 
kwamen we op de naom: 
Bloast um mar op. Want wat 
maokt die naom uit, het was 
mar voor een jaor ……”Mar 
we kregen de smaok te 
pakken en hebben al 11 keer 
meegedaon!

In de schuur bij van Boxtel 
wordt getimmerd, geschilderd, 
gezaogd en er komen nieuwe 
ideeën boven borrelen. Zullen 
we een bellenblaosmachine 
toevoegen? Zullen we het 
zo bevestigen? Hoe maoken 
we het stormvast?  Het is 
overduidelijk dat iedereen 

hier met veel plezier aan 
het werk is. Soms wordt er 
druk gediscussieerd, dan is 
het weer muisstil en is men 
geconcentreerd aan het 
werk.  Bijna alles doen we 
zelf. Vanaf begin januari 
wordt er gebouwd aan een 
thema wat inhaakt op iets 
of een gebeurtenis in Alem. 
Vergrijzing, de Slipjacht, (dat 
werd slipjesjacht) de glasvezel 
die er niet is, en ga zo mar 
door. “Dit is een klein dorp, de 
inwoners hebben een hechte 
band en carnaval is een van 
de activiteiten waar bijna 
iedereen aon deelneemt. 
Ieder van ons heeft zo zijn 
eigen talenten. Er is voldoende 
creativiteit en er zijn altijd 
genoeg handen die het werk 
uit kunnen voeren. “Onze basis 
is een duwkar, daaromheen 
is straottheater. De interactie 
met het publiek is erg leuk en 
we besteden dan ook veel 
tijd aan de aonkleding en 
het schminken van ons zelf. 
Het geheel moet mooi zijn 
en kloppen, daor gaon we 
heel ver voor! De lol die je 
hebt tijdens het bouwproces 
heeft er in de loop der joaren 
voor gezorgd dat we steeds 
hechter geworden zijn. We 
ondernemen ook buiten 
carnaval steeds vaoker iets 
met elkaor en ook regelmatig 
met de mannen erbij.  Met de 
optocht doen we  alleen in 
Alem mee. We verzaomelen 

bij Rian en ontbijten daor met 
worstenbroodjes en daorna is 
de optocht.

TV Gelderland heeft ons een 
ochtend gefilmd in het kader 
van Carnaval. Deze film geeft 
de gezellige sfeer goed weer. 
Deze film is nog steeds  te 
zien op You-tube.  In 2020 
hebben we voor de 11de keer 
meegedaon aan de optocht. 
We wilden groots uitpakken in 
het carnavalsjubileum jaor van 
oons clubke. En dat hebben 
we gedaon! Een heuse pop 
met wastobbe werd van gaos 
en papier mache gemaokt. 
Ons thema was: “Vur d’n 11de 
keer smeren we onze kuiten 
en hangen de carnavalswas 
buiten!” Verkleed als dansende 
Surinaamse vrouwen hingen 
we de was  aan de lijn op  de 
muziek van “kleine wasjes, 
grote wasjes van de Trafassi!” 
De tijd die we iedere keer 
erin moeten steken om iets te 
bouwen is veel.  Na enige tijd 
van aorzeling hebben we toch 
weer besloten deel te nemen 
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aon de optocht . 
In 2020 hadden we ut thema: 
“Wij draaien door”! In kei-
mooie pekskus dansten we 
in ut rond en bedienden we 
het rad waormee de miensen 
langs de kaaant werden 
getrakteerd op leuke acts en 
prijsjes.

Carnaval 2021……helaos nie 
dur gegaon vanwege ut vierus 
da ons 
parte speulde. Nu zitte we in ut 
zelfde schuitje!
Carnaval 2022……..wir ginne 
optocht! Misschien komme 
er nog wel un paor aander 
aktiviteiten.

Mar goed we blikken effe trug 
naor 2021 Niks doen mee d’n 
carnaval war gin optie.
Onder ut wekelijks rundje 
over d’n Aolemse dijk waoren 
Willemien en Lian aon ut 
breenstormen gegaon.
“Un heuse carnavalskwis vur 
oons clupke mot toch wel 
lukken zeeden we tegen 
elkaor”. Ut moest wel online, 
want ge mocht nie mee zun 
allen bij elkaor kruipe.
Zo gezeed, zo gedaon werd 
er un heuse carnavalskwis uit 
d’n hoge hoed getoverd. Na 
veul eppe en meelen over 
de vraoge en opdrachten 
konden we ons stellekus in 

gaon lichten over ut wel en 
wee van de kwis.
Zondagochtend, de dag van 
d’n Spreeuwendurpse optocht, 
moesten ze klokslag half 11 
vur dur leptop zitten. 
Mar goed, zaterdags van te 
veuren kreege ze allemaol 
persoonlijk un pretpakket van 
ons. Daor zaten versierselen 
in zoals ballonnekus ( Bloast 
um mar op!), zekskus confetti, 
herriemaokdingskus en touw 
om dur huis mee te versieren. 
Daor kreege ze ok punten vur.
Vur d’n inwendige mins war ok 
gezurgd. Worstebrooikus en 
snaps.
Vur d’n optocht, vaste prik, 
eten we altijd worstebrooikus 
en gloeien we vur mee un 
paor snaps bij ons Rian van 
Riesku van Osch.
Via de meel kreege de 
stellekus ok nog een geheime 
opdracht.
Daorover laoter meer.
Het was zover! Klokslag half 11 
zaten we in onze eigen toko 
in vol carnavalsornaot vur de 
leptop.  Gezaomelijk werden 
de worstebrooikus en snaps 
verorberd.
Precies om 11 over 11 
begonnen we mee de kwis. 
De urste vraoge waoren 
opwermerkus. Zoals eerder 
vermeld hai elk stelleku un 
persoonlijke opdracht. Ze 
moesten tijdens de kwis een 
auw carnavalsnummerku 
playbekke en uitbeelden. 
Wa ze nie wisten da er ok een 
vaksjurie war in de personen 
van Ries en Jos. Die gingen 
op pad om de hilarische en 
kreatieve acts te filmen en te 
beoordelen.
Als urste waren Hans en Mirjam 

aon de beurt. Ze schrokken 
zich kapot toen de vaksjurie 
vur hun raom stonden te 
blèren. 
Hans en Mir waoren nog 
nie klaor om hun optreeje 
te verzurgen. Er moest hier 
en daor nog wa worsten 
en carbonaodes bij Mir 
opgespeld worre aanders 
klopte ut lied “Worstjes op mijn 
borstjes en carbonaodes op 
mun bil” nie.
Mar uiteindelijk kon het feest 
beginne. De aander konden 
online mee
koekeloeren. Nu wisten ze ok 
da de vaksjurie aonkwam. 
Ter plekke werden er punten 
gegeven.

Willie en Dorietha hadden op 
ut liedje “Ik heb hele grote 
bloemkoole” een eigen tekst  
gemaokt. Ballonnekus werden 
bij Dorietha opgespeld. Willie 
zong vur en Dorietha zong uit  
“volle borst” mee, zo hard da 
de ballonnekus klapten!
Toen waoren Hans en Rian 
aon de beurt. Hans op zun 
trompetterku als begeleiding 
bij de zangkunsten van Rian. 
Af en toe un valse noot, mar 
de kon de pret nie drukken. 
Het war un mooi optreeje van 
“Ons durpku aon de Maos!” 



Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar86 Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Bakkerij van Leeuwen 
Venuslaan 1 

5331 VA Kerkdriel 
Tel.: 0418-632443 

www.vanleeuwenbroodenbanket.nl



87Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Punten geven en wa drinken 
en hop naor het volgende 
adres. Gin moeilijke taok van 
de sjurie. 
Daor zagen we  Wim die 
achter Doriene aon hobbelde 
in een zo geheten polonaise 
en daorbij zong “Wan lekker 
ding bende gij..en ge het zun 
lekker kontje!” Zeg mar gerust 
kont. Die war zo dik 
gemaokt, het leek net un 
taofelku achterop. Zellufs de 
sjurie was ervan onder d’n 
indruk. Ze liepen mee in de 
polonaise!
Tussen de optreejes dur 
moesten er ok nog vraogen 
beantwoord worre. Veul 
multipetjoicevraogen. De 
antwoorden hoefden ze nie 
zelluf te bedinken. Mekkelijk 
war! Na de vraogen over 
Oeteldonk waren Peter en 
Regien aon de beurt .Na lang 
zuuke hai Regien un stuksku  
hoogpolig tapijt gevonden en 
op de kaole kop van manlief 
gelegd. Ge raoit ut al.. Peter 
wilde op zunne kop een 
kaomerbreed tapijt…… 
Gauw effkus een paor potten  
bier naor binnen kloeken 
en dan op weg naor de 
Leimuidenstraot waor Peter en 
Marlene al zaten te wachten. 
Bij de achterdeur heurde de 
vaksjurie de urste klanken al 
van “Nie kniezen, nie zeuren”. 

Aon de keukentaofel achter 
de leptop kon iedereen mee 
genieten van hun optreeje.
Bij Ton en Angelique war 
ut bal. Ton hai de heele 
keukendeur ondergekalkt mee 
stift. Sund war! En Angelique 
mar zingen “Bij ons stao op 
de keukendeur…….” Toen 
zagen we da daor bij hullie 
twee oliesjeiks uit ut Mispelgat 
binnen zaten. Sas en haore 
Bas waoren al goed in dun 
olie en hun optreeje  met het 
lied “Kiele, kiele Koeweit …” 
liep ok gesmeerd! Elk stelleku 
kreeg 10 punten. Gin discussie 
mogelijk! En het mooiste van 
alles war da de sjurie overaol 
een paor pilskus of snaps 
kreeg. En na 8 keer sjureren 
zat hullie kraog al behoorlijk 
vol. Da war ok goed te merken 
toen ze trugkwamen bij ut 
Spreeuwennest.
We hadden die ochtend 
veul schik gehad! En wie 
er uiteindelijk gewonne hai 
da weten we nie  zo goed. 
We geleuve Hans d’n Haon 
mee zijn Rianneke! De 
filmkus herinneren ons aon 
un gezellige ochtend in ut 
Spreeuwendurp. Een paor 
kiekskus hebben we vur jullie 
toegevoegd. 
De afterpartie werd op ut ijs 
gehaauwe. Ut war die dag 
prachtig schaotsweer. De 

schaotsen werden uit ut vet 
gehaold en om 2 uur was het 
verzaomelen bij het Ottersgat 
waor een heuse schaotsbaon  
van hier tot Tokio lag. 
Vur veul van oons war ut die 
middag vallen en opstaon! En 
dan motte nie aon schaotsen 
dinke! Sommigen onder ons 
gingen mee unne kaoter naor 
huis en zeen neergeploft op 
de bank in ut bij zijn van un 
emmer. Ze waren poeslief die 
aovond!

We zitten inmiddels in 2022! 
Wir ginne optocht mer wel 
een paor aander aktiviteiten 
georganiseerd dur de 
commissie carnaval. Zondags 
groot bal in ut Dorpshuis de 
Drie Linden en ’s maondags 
unne dag vur alle keender. Zo 
hai iedereen op zunne eigen 
manier carnaval gevierd.

Dit joar bestaot de carnaval in 
het Spreeuwendurp al 55 jaor! 
Een mooie mijlpaal wat zeker 
een feessie waard is.
Langs deeze weg willen we 
onze felicitaties vur het 55 
jaorig jubileum overbringen!
Alaaaf, Alaaaf, Alaaaf!

Unne lieve carnavalsgroet van

“Bloast um mar op!”
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Vanaf 2000 werd de dinsdagmiddag anders ingevuld. De bejaardenmiddag werd niet meer zo 
goed bezocht dus er werd naar een ander concept gezocht om toch weer een volle zaal in het 
Spreeuwennest te hebben. We gingen over op de boerenbruiloft.
 
Er werden 2 personen gezocht uit het Spreeuwendurp die met elkaar in de onecht werden 
verbonden. ’s-Morgens werden ze eerst opgehaald door Prins en Adjudant, Raad van 11, Jeugdprins, 
Jeugdadjudant, Dansmariekes, Blaos en Boem Band en familie en vrienden en nieuwsgierige 
Spreeuwen en Spreeuwinnen. Een hele stoet dus.

Er werd altijd voor speciaal vervoer gezorgd. De eerste 15 jaar een boerenwagen met een Belgische 
knol ervoor. Later werd het altijd speciaal verrassingsvervoer. Eerst werd de bruidegom opgehaald en 
naderhand uiteraard de bruid. Bij aankomst in het Spreeuwennest werd er naar het nuttigen van een 
koffietafel (roggebrood, katenspek, zult, krentenmik, erwtensoep) de huwelijksvoltrekking gedaan en de 
kerkelijke inzegening. De eerste 11 jaren werd Riekske van Rieske de Kuil aangetrokken als ambtenaar 
van de burgerlijke stand en de eerste 3 jaren Jeroen van Heel als pastoor. Maar die werd opgevolgd 
door pastoor Polleke (Jan Piels). Na het feliciteren van het bruidspaar was er volop feest. 

Nu volgt er een overzicht van de bruidsparen met anekdoten.

2000: 1ste boerenbruidspaar: Cor Steenbekkers en Koosje Bogers
De Raad van 11 was zenuwachtiger dan het bruidspaar. Hoe zal 
het verlopen? Maar het werd een groot succes en een gezellige 
feestmiddag. Alleen de voeten van de Prins, Adjudant en Raad van 
11 deden daags naderhand nogal wat pijn omdat ze heel de dag op 
klompen moesten lopen.

2001: 2de boerenbruidspaar: Johan van Mil en Anneke Leerintveld
Johan kreeg een viagrapil cadeau en dacht dat het ook goed was 
voor de bonen in zijn moestuin. Leonard maakte nog bezwaar op 
het huwelijk maar het ging toch door. Het werd wederom het een 
gezellige middag.

2002: 3de boerenbruidspaar: Steef van Hemert en June Verkuil
Het loveteam had dit jaar gezocht naar een internationale bruid 
omdat het dit jaar ook het trouwen was van Prins Willem Alexander 
met zijn Maxima. June komt namelijk uit Amerika zoals jullie allemaal 
weten. Steef was net doorgebroken als zanger en zong na de 
huwelijksvoltrekking June toe met  “Ik hou van jou”. Daarna kwam het 
feest weer goed op gang.

Boerenbruiloft / Carnavalsbruiloft
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2003: 4de boerenbruidspaar: Mari Bogers en Greet van Kessel
Dit jaar was er een andere pastoor namelijk Pastoor Polleke uit België. 
Mari kreeg als cadeau van de ambtenaar een klomp die hij tijdens het 
vechten bij een voetbalwedstrijd in Beusichem was kwijt geraakt.

2004: 5de boerenbruidspaar: Gijs Verhoeven en Henny van den Burg
De Pastoor vermelde dat Henny zo’n brave meid was dat ze wel in 
de Sint Jan Maria wel kon vervangen. De bruidegom was wel wat 
ondeugender. Daar wisten de ambtenaar en de pastoor wel wat 
meer over te vertellen.

2005: 6de boerenbruidspaar: Wimke van Kessel en Joke Steenbekkers
Wimke kreeg tijdens de huwelijksvoltrekking een kip cadeau van 
de ambtenaar. Dit kwam omdat hij altijd zei dat als hij wat te veel 
gedronken had “Ik zal best een kippetje willen n…….” Dus Joke, je 
wist waar je aan begon. Nadat de kip gevolgen was, werd er volop 
gefeest.

2006: 7de boerenbruidspaar: Piet van Boxtel en Truus van Hemert
Na vurig overleg door het loveteam bij de bruidegom was het 
antwoord nog steeds “Nee”. Wat het loveteam niet lukte, lukte de 
bruid binnen enkele minuten wel. Ze gooide al haar charmes in de 
strijd en Piet durfde geen nee te zeggen.

2007: 8de boerenbruidspaar: Adri de Leeuw en Henriette Leerintveld
De ijdele bruidegom wou bij het passen van de bruiloftskledij geen 
hoofddeksel. Hij was bang dat zijn haar plat ging zitten. Uiteindelijk 
na veel aandringen van zijn vrouw had hij toch voor een hoge hoed 
gekozen. Henriette had als hoofddeksel voor een ooievaarsnest 
gekozen. De pastoor merkte op “misschien landt de ooievaar 
vandaag of morgen nog wel”.
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info@juwelierhaas.nl

Steenweg 8A
Zaltbommel

Tel. 0418-511342

Ridderstraat 3a
Gameren

Tel. 0418-562164

www.wimvanwijk.nl

Telefoon: 0487-572397

Heerewaardensestraat 32a
6624 KK Heerewaarden

www.garagejohnhooijmans.nl
info@garagejohnhooijmans.nl

www.facebook.com/garagejohnhooijmans

Wij wensen iedereen een  
gezellige Carnaval! Alaaf!

Adresgegevens
Teisterbandstraat 37 | 5331 CN Kerkdriel | +31 418 637037

info@chrisvanuitert.nl | www.chrisvanuitert.nl

Services: Fietsmeting Fietsverzekering Fietsreparatie 
Leenfiets Service & Onderhoudspakket Fietslease
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2008: 9de boerenbruidspaar: Wilbert Snijers en Annelies Nendels
Bisschop ToeToe was in opdracht van de Paus komen kijken waarom 
deze carnavalshuwelijken maar 1 dag duurden. Tijdens het feest had 
Bisschop Tutu het voor elkaar gekregen dat de beentjes van de bruid 
de lucht in gingen met als gevolg dat pastoor Polleke een jaar later 
een zwarte baby moest dopen.

2009: 10de boerenbruidspaar: Adri Broekmeulen en Hanny van de 
Zanden
Pastoor Polleke gaf tijdens de kerkelijke inzegening aan dat het 
hoogstwaarschijnlijk zijn laatste optreden was in het Spreeuwendurp. 
Want hij zei “Die in Rome maakt het ook niet zo lang meer”. Adri kreeg 
een rekenmachine cadeau van ambtenaar Riek zodat hij voortaan 
het aantal stenen voor zijn garage beter uit kon tellen.

2010: 11de boerenbruidspaar: Rienus van Mil en Lianne van Boxtel
Geen paard en wagen deze keer maar een tractor omdat er 
sneeuw lag. Alle bruidsparen werden samen met pastoor Polleke en 
ambtenaar Riek op de foto gezet. Ze waren beide voor de laatste 
keer aanwezig in het Spreeuwendurp en kregen allebei een mooi 
aandenken. De bruidegom moest bij de pastoor nog iets biechten 
omdat er het tijdens de vrijgezellenparty nog iets was gebeurd.

2011: 12de boerenbruidspaar: Peter van Boxtel en Corry de Leeuw
Het loveteam kwam bij de bruid aan en deze zei direct ja. Corry had 
aangegeven dat zij graag een rijke jonge vent wilde. Haar was niet 
zo belangrijk. Dus Peter van Boxtel was een goede partij. Er was een 
nieuwe BABS (Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand) in de persoon 
van Hetty van Doornmalen en een nieuwe pastoor, namelijk Frater 
Friemel, ook wel Bert van Zeelst in het dagelijks leven. Het werd 
wederom een prachtige bruiloft met een prachtig paar en een 
gezellig feest naderhand.

2012: 13de boerenbruidspaar: Nico Nendels en Nel Kollenburg
Ook dit jaar was het weer gelukt om een bijzonder paar bij elkaar te 
krijgen door het loveteam. Nel had al jaren gevraagd wanneer zij 
nou eens de bruid zou mogen zijn. Verder had de ambtenaar van 
de provincie Gelderland te horen gekregen dat Nico in zijn eentje 
de hele Betuwelijn had aangelegd, waarop de hele zaal in lachen 
uitbarstte.
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Voor alle kabel en installatie werkzaamheden

VHInfra wenst iedereen een goeie carnaval 

VHInfra B.V Uitingstraat 10 5331 EJ Kerkdriel Tel 06 11 25 38 66  info@vhinfra.nl

Lakenvelderboerderij
Mariahoeve

www.lakenvelderboerderijmariahoeve.nl
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2013: 14de boerenbruidspaar: Ruud Oord en Bertie van Heel
Dit jaar moest de Prins en zijn Adjudant de bruidegom ophalen via de 
loopplank van zijn jacht. Helaas gaf Frater Friemel te kennen dat hij 
meer verplichtingen kreeg in het Vaticaan, een nieuwe Paus zat eraan 
te komen, en daarom was het de laatste keer dat hij het kerkelijk 
gedeelte deed. Na het voltrekken van de huwelijksplechtigheden 
zong de bruidegom zijn bruid en publiek toe met een Amsterdamse 
medley. Net als voorgaande jaren kreeg het bruidspaar weer vele 
levensmiddelen om de wittebroodsweken door te komen.

2014: 15de boerenbruidspaar: Peter Rooijakkers en Corry 
Broekmeulen
Er was dit jaar een andere pastoor namelijk Kapelaan Haozemans 
(Patrick Steenbekkers).  De bruid en bruidegom hadden besloten dat 
zijn niet overladen zouden willen worden met boerenjongens, worst en 
advocaat, maar zij zagen liever dat er een gift voor een goed doel 
werd gegeven. 

2015: 16de boerenbruidspaar: Angelo Verhoeven en Paul Wuijts
Heel Spreeuwendurp kleurde deze dag roze. Zelfs Omroep 
Gelderland was aanwezig om hiervan verslag te doen. Ook geen 
boerenkar maar een roze limousine voor het ophalen van het 
bruidspaar. De dresscode was roze, er was ook géén erwtensoep 
maar tomatensoep met BALLEN. Babs begon haar toespraak: 
“Welkom: Homoseksueel, Heteroseksueel, Biseksueel, Transseksueel, 
Transgenders en alle seksuelen die hun geaardheid nog niet kennen. 
Ook pastoor Haozemans was in het roze gekleed echter durfde 
de kerkelijke inzegening niet te voltrekken omdat hij bang was om 
geschorst te worden. Ook de kasteleins konden van deze “roze pride” 
wel genieten.

2016: 17de boerenbruidspaar: Rick Leerintveld en Sanne Wuijts
Rick had Sanne op zijn knieën op de roze bruiloft ten huwelijk 
gevraagd. Dit jaar haalde Princes Gertine en haar gevolg de 
bruidegom en naderhand zijn bruid op in een glazen koets met 
4 paarden ervoor. Het thema voor dit jaar was “Gipsy wedding” 
waarbij het jonge paar een jeugdig publiek aantrok. Ruud Oord had 
zich dit jaar in de bruine pij gestoken om de kerkelijke inzegening te 
voltrekken.
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Jory Schilderwerken
Weikestraat 21
5335 LE Alem
info@joryschilderwerken.nl

Het uitgebreide assortiment van 

St. Hendrick bevat meer dan vijftig 

soorten biologische gekookte en droge 

worstsoorten, gebraden en gekookte 

vleeswaren en gesneden beleg van 

varkens-, rund-, én kippenvlees, 

allemaal van het hoogst mogelijke 

kwaliteitsniveau.

Al deze delicatessen worden door het 

ervaren en gepassioneerde team van 

St. Hendrick gemaakt middels originele 

methodes als roken, zouten en braden. 

Voor elk product wordt de tijd genomen 

om tot de beste smaak te komen.

Heerlijke 
Biologische 
delicate� en

NL - 023

Skal 023934
NL-BIO-01
EU landbouw www.sthendrick.nl
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2017: 18de boerenbruidspaar: Jos van Boxtel en Angelique 
Steenbekkers
Angelique had te kennen gegeven bruid te willen zijn maar zij wilde 
pertinent niet gekleed zijn als een “boerentrien”. Ze verscheen als 
een Ammergooise bruid, stijlvol gekleed en gekapt. De behouden 
Jos hield vast aan de traditie van het zondagse boerenpak. Wel had 
hij als eis dat het trouwvervoer een rode Ferrari moest zijn. Budgettair 
gezien was er helaas geen ruimte voor de gewenst bolide en werd 
het een Ford pick-up. Wat veel goed maakte was dat er pastoor Ben 
Bronkhorst de kerkelijke inzegening deed. De bonte bruiloft was een 
bonte boel geworden.

2018: 19de boerenbruidspaar: Werner Broekmeulen en Dinie van 
Boxtel
Het vervoer van deze dag was heel bijzonder. Juf Dinie werd 
opgehaald door Werner en de kinderen uit haar klas met de 
paardentram die getrokken werd door een tractor. Heel de school 
was uitgenodigd voor dit bijzonder Victoriaanse bruiloft. Babs vertelde 
in haar toespraak dat Dinie deze dag een hele wijze man kreeg die 
overal verstand van heeft. 

2019: 20de boerenbruidspaar: Willem Toonen en Margriet de Wilt
Het loveteam was te horen gekomen dat Magriet dit jaar de bruid zou 
willen. Maar ze had een idee dat de bruidegoms haar aan konden 
schrijven zodat zij daaruit een keuze kon maken. Die dag werd Willem 
uitgekozen als bruidegom en voor de andere afgevallen kandidaten 
was traumahulp voorhanden. 

Dit was de laatste carnavalsbruilof en namens het loveteam veel dank voor de vele plezierige 
middagen en voorbereidingen ervan.

Door Truffelkunffel Mari en 
Heerboer Herr Reinoes
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Bloas en Boemband
Een Carnavalsvereniging in 
het kleine Alem die al zo lang 
bestaat en in de loop van de 
tijd zoveel activiteiten heeft 
ontplooid dwingt het nodige 
respect af.

Een greep uit die activiteiten 
vanaf 1967 zijn onder 
andere de organisatie van 
de jaarlijkse Carnaval met 
bijhorende onderdelen zoals 
het bezoeken van onze 
bejaarden en zieken, de 
inmiddels zeer grote optocht, 
de jeugdcarnaval, het 
seniorenbal, de boerenbruiloft, 
de organisatie van het elf-elf 
bal en  het tonproaten. 

In de loop van de tijd 
verandert de wijze van 

Carnaval vieren en het vergt 
de nodige flexibiliteit om 
daarin mee te bewegen. 
Gelukkig lukt dit nog steeds in 
ons mooie dorpje. De Bloas en 
Boemband maakt inmiddels 
al vele  jaren onderdeel uit 
van een aantal  activiteiten en 
doet dit nog steeds met veel 
plezier!  Het verenigingsleven 
vandaag de dag nog in stand 
houden valt niet mee. Het is 
dan ook heel mooi om te zien 
dat Alem nog steeds een rijk 
verenigingsleven kent.

Het bestuur en de leden 
van de Bloas en Boemband 
feliciteren jullie van harte met 
het 55 jarig bestaan.  

Wij wensen jullie een heel 
mooi  jubileum toe en hopen 
nog lang deel uit te mogen 
maken van jullie activiteiten in 
de toekomst!

Voorzitter Bloas en Boemband, 
Rian van Osch.
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www.bouwtechniekmaasdriel.nl
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Overzicht gehuldigden:
- 1998 Leo Steenbekkers  
- 1999 Piet van Boxtel 
- 2000 Johan Toonen 
- 2001 Ben Broekmeulen
- 2002 Toon Holtappels
- 2003 Thé Hanegraaf 
- 2004 Riek Verhoeven
- 2005 Jan van Boxtel
- 2006 Henk Steenbekkers
- 2007 Gebr. De Haas
- 2007 Div. Leden Raad van Elf
- 2008 Jan Piels 
- 2009 Tonny van Lent
- 2010 Gerrit Verkuil
- 2011 Bertie van Heel-van Rooi 
- 2012 Mari Leerintveld                                     
- 2013 Willemien van Dijk
- 2014 Corrie de Leeuw
- 2015 Dinie van Boxtel
- 2016 Nees Schreuders
- 2017 Cor den Teuling
- 2018 Bert Kerkhof
- 2019 Frits van Eeuwijk
- 2020 Hettie van Doornmalen

Erepenning
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HEttie van Doornmalen

Gehuldigd voor 
buitengewone diensten

Ruim twee jaar geleden op 
22 februari 2020 op het Klets 
Zwets en Kwatsbal heeft 
Hettie van Doornmalen de 
erepenning voor verdiensten 
van het Spreeuwendurp 
gekregen.

Hier volgt een opsomming 
waarom ze deze erepenning 
verdiend heeft:

Hettie is jarenlang 
peuterjuf geweest op de 
peuterspeelzaal in Alem.

Ook is ze jaren bij de 
toneelclub in Alem geweest. 
Jouw acteertalenten kwamen 
goed uit, want toen na 
elf jaar Riek Verhoeven uit 
Velddriel stopte met haar 
functie als ambtenaar op 

de boerenbruiloft bij ons in 
het Spreeuwendurp, volgde 
jij haar op als BABS (Bijzonder 
Ambtenaar Burgerlijke Stand). 
En dat is wel de belangrijkste 
reden dat de erepenning aan 
jou wordt uitgereikt.

Je hebt negen bruidsparen 
in de onecht verbonden op 
de carnavalsbruiloften in het 
Spreeuwendurp. Je kreeg de 
informatie van de bruidsparen 
altijd aangeleverd van het 
loveteam, maar zie er dan 
nog maar eens een verhaal 
van te maken. Dat lukte jou 
altijd heel goed.

Heel bijzonder was de vijfde 
keer. Het thema was namelijk 
een roze bruiloft. We kunnen 
het begin van jouw toespraak 
nog goed herinneren. Dat 
was:
“Ik wil iedereen van harte 
welkom heten: homoseksueel, 
heteroseksueel, transseksueel, 
transgender en alle seksuelen 
die hun geaardheid nog niet 
helemaal kennen.”

Ook de laatste 
carnavalsbruiloft in 2019 was 
heel apart. Met als thema 
‘Lakenvelderboerin zoekt man’. 
Vooral de filmpjes die van 
tevoren waren opgenomen, 
waren heel komisch.

Jouw talenten waren ook 
in Ammerzoden (Ut Malse 
Arckeldurp) ontdekt. En 
daar heb ook twee jaar als 
BABS (Bijzonder Ambtenaar 
Burgerlijke Stand) opgetreden. 

Dus je hebt de erepenning dik 
verdiend voor jouw bijdragen 
aan het carnaval in het 
Spreeuwendurp.  Geniet ervan 
en draag hem met trots!
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Totaaloplossing voor iedere klus.
Kasten op maat
Vloeren
Binnen- en buitendeuren
Zagen op maat
Horren
Sleutelservice

Veilig wonen
Besparend wonen
Mooi wonen
Buiten wonen
Zelfstandig wonen
Zorgeloos wonen

Neem een kijkje in onze nieuwe winkel

Hubo Kerkdriel
Industriestraat 3 - 5331 HW Kerkdriel
(0418) 63 18 38 - kerkdriel@hubo.nl

Vincent van Osch
Veerweg 14

5335 LB Alem
Tel: 06-29422521

E-mail: vanosch.tsw@gmail.com
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Roze bruiloft - 2015
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Tonpraten
Dit jaar, op 8 oktober 2022, 
organiseren wij alweer voor 
de 15e keer het tonpraten in 
Alem. Alleen in 2020 was er 
geen programma i.v.m. de 
coronacrisis. In 2007 zijn we 
begonnen onder de paraplu 
van Ton Hendrikx en Cees 
Coolen, prominente leden van 
tonpraten.nl, de site voor alle 
wat tonpraten betreft.

We zijn begonnen in het 
dorpshuis en later, gedwongen 
omdat het dorpshuis een 
dubbele boeking had 
genoteerd, in de kantine van 
v.v. Alem. Dit beviel zo goed 
bij ons en vooral bij de heren 
tonpraters, dat we daar zijn 

gebleven. Dit kwam door 
de behulpzaamheid van de 
voetbalclub, maar vooral de 
intiemere setting, dit beviel 
iedereen goed.

In al die jaren hebben we 
al tientallen verschillende 
acts, cabaret zeg ik altijd, 
kunnen aanschouwen. Er 
waren mindere goden soms, 
maar zeker het merendeel 
van de heren, en dames, 
die op het podium stonden 
hebben ons laten schateren 
van het lachen. Ik ken dames 
die vooraf een inlegkruisje 
gebruikten om het toch vooral 
droog te houden.

Dit jaar hebben weer 
een prima setting met 
grootheden uit Brabant als 
Hans Verbaarschot, Rob van 
Elst en Erik Mulder, succes 
gegarandeerd. Afgelopen 
jaar, 2021, zaten door de 
Corona en de afstandsregel 
met QR codes, in het dorphuis 
en was het volgens alle 
bezoekers een geweldige 
avond. 

Tot 8 oktober dus.

Adri Leerintveld
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Openingsbal Jachthaven - 2016
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De Prinsen en Adjudanten

Periode
1967-1968

1969
1970

1971-1974
1975

1976-1980
1981

1982-1984
1985-1988
1989-1992
1993-1995
1996-1998
1999-2002
2003-2005
2006-2007
2008-2009

2010
2011-2014

2015
2016-2017

2018
2019

Prins/Prinses
Rien Leerintveld, Reinier d’n Urste
Johan Damen 
Rien Leerintveld, Reinier d’n Urste
Joop van Mook 
Wim Leerintveld 
Ben en Broekmeulen, Prins Nardus d’n Urste
Piet Leerintveld 
Bert Kerkhof 
Toon van Boxtel
Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste 
Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste 
Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste 
Patrick Steenbekkers, Prins Pedro d’n Twède 
Jeroen van Heel, Prins Pedro d’n Derde 
Rinus van Mil, Prins Reinier d’n Twède 
Ton Steenbekkers, Prins Ton d’n Urste 
Pieter van Walree, Prins Peer d’n Urste 
Werner Broekmeulen, Prins Peer d’n Twède 
Gertine Kollenburg, Prinses Gertine d’n Urste 
Gertine Kollenburg, Prinses Gertine d’n Urste
Tim Leerintveld, Prins Tim d’n Urste
Tim Leerintveld, Prins Tim d’n Urste

Adjudant
Richard van Oers
Wim Renders
Wim Renders
Ben Broekmeulen
Ben Broekmeulen
Bert Kerkhof
Bert Kerkhof
Piet van Boxtel (Mz)
Ad van Heel
Ad van Heel
Toon van Boxtel
Jeroen van Heel
Jeroen van Heel
Patrick Steenbekkers
Patrick Steenbekkers
Werner Broekmeulen
Werner Broekmeulen
Rinus van Mil
Rinus van Mil
Stan Schreuders
Stan Schreuders
Frans Kollenburg

Van 1967 tot en met 2019
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Het winkelhart van
Maasdriel 

Overdekt winkelcentrum | gratis parkeren in de overdekte parkeergarage

openingstijden maandag t/m zaterdag 8:00 - 20:00* 
*winkels kunnen afwijkende openingstijden hebben

                
Gasthuisstraat 39, 5331 BK Kerkdriel | www.winkelcentrumdelkant.nl            



117Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Kindermiddag - 2017
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Verhuur graafmachines / Handel in machines
Sloopwerken

Levering & transport van zand/grond/grind

GEWOON  
GOED FRUIT  
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1981

Rene L. tijdens het hoge water zijn jacht iedere dag naar de kant ging 

trekken. Toen het jacht later opeens midden in een wei lag was zijn 

commentaar: “Ik had er geen erg in dat het water ook zakt”. 

Na van de dijk gewaaid te zijn ging een bekende spreeuw thuis zijn 

tanden poetsen. Enkele uren later had hij blaren in zijn mond. Hij bleek 

de ontharingscrème van zijn dochter als tandpasta te hebben gebruikt.

1984Dat Albert van Ingen onlangs vertelde: “Ik droomde vannacht toch!”. “Ik 

droomde dat ik in Siberië zat”. Dat een klant hierna nuchter opmerkte: “En 
Albert, was het daar net zo koud als hier????”. 

Dat het in 1984 één keer warm is geweest bij Albert. Dat daarvoor wel de 

hele pastorie in vlammen moest opgaan. Dat Albert het toen zelf ook warm 
had. (En niet alleen door de warmte van het vuur)

1985
Dat een loodgieter aan het werk was bij Marinus v/d W.. ?Wat 

moet ik er neerhangen, een boyler of een geyser??, vroeg de 

loodgieter. “Even aan men vrouw vragen!” Even later: “Bouw er 

maar een gijzelaar in!!!”.

1988

M. L. tijdens de playbackshow zong over een ongeluk met zijn autootje Hij 

hiermee de waarheid niet verbloemde, omdat de avond ervoor zijn auto geheel 

uitgebrand was! Dat hij daarop besloot een deel van zijn ouderlijk huis tot 

garage te verbouwen. Dat echter zijn nieuwe auto er niet in kon staan omdat de 

garage te kort bleek te zijn!

P.S. een stukje land moest omheinen en hiertoe tractor met aanhanger centraal 

op het land plaatste. Dat toen hij klaar was, niet meer van het land kon, zonder 

eerst een stuk van de heining weer af te breken.

1992L.S. de naam van zijn zoon niet meer wist toen hij deze aan moest 
geven bij de burgerlijke stand. Dat hij echter niet meer naar huis 
wilde bellen omdat hij bang was dat ze hem uit zouden lachen.

1991

Peter K. een voortreffelijke gastheer bleek te zijn Zwitserse gasten. Dit 

hem echter niet in dank werd afgenomen, daar zijn gasten hem gewoon 

een nacht buitengesloten hebben. Zij met geen mogelijkheid wakker te 

waren krijgen, zodat de gedupeerde elders een onderkomen zocht.

Mari v. G. ook al een aardig woordje over de grens babbelt. Hij zelf in zijn 

slaap nog mompelde “Ich müsste kein bier mehr”. Of dit door het bier of 

de taalstudie kwam laten we maar buiten beschouwing.

1997De Raad van Elf geen enkel middel schuwt om advertenties op te halen. 
R.L. zich erg fanatiek van zijn taak verkweet. Hij met gevaar voor eigen 

leven advertenties ging ronselen in Heerewaarden. Hij liet zijn ogen vallen 

op een pandje met veel luxe auto’s voor de deur, zo hij het pand vol met 
hoge verwachtingen binnenging. Hij direct de vraag op de vrouw af 

stelde. Hem direct duidelijk werd gemaakt dat er geen belangstelling was. 
Hij verliet daarop toch met enige schroom het pand. Dit pand ook wel 

bekend staat als een clubhuis. De meeste employees van deze club van 
het vrouwelijke geslacht zijn.

1998

S.L. een avondje wilde gaan stappen in ut Teskusdurp. Er zou die avond 

de grote artiest, Bertus Staigerpijp, op treden in haar stamkroeg. Zij vlak 

voor het betreden van het bewuste café werd aangesproken door iemand 

die wilde weten waar het Okshoofd was. S.L. antwoorde “ooh hier um d’n 

hoek, mar d’r treedt wel unnu jot op vanavond”. S.L. later in het Okshoofd 

Bertus Staigerpijp het podium zag bestijgen, maar dat deze wel erg veel 

leek op de man die ze even van te voren de weg had gewezen.

2002

Na een uitje met de Raad van 11 gingen Willeon, Patrick en 

Rienus nog een afzakkertje halen in Den Bosch. Op de terugweg 

(het werd al licht) konden zij alleen nog een zwarte taxi krijgen met 

een oosters uitziende en pratende chauffeur. Buiten Den Bosch 

werden zij aangehouden door de politie. Illegale taxi? Nee, zei 

onze Mohammed, het is famile van me en ik breng ze thuis.

2003Nees Schreuders meende dat zijn telefoon de laatste tijd niet meer naar 
behoren werkte. Diverse keren als hij probeerde te bellen gaf het toestel 
taal nog teken. Aan de batterijen kon het echter niet liggen want deze 

waren kort daarvoor nog opgeladen. Op een gegeven moment was hij de 
situatie helemaal zat en nam rigoureus maatregelen. Hij nam het hele ding 

van tafel en liep naar buiten. Met een hamer deelde hij eerst wat ferme 
tikken uit en vervolgens donderde hij het geheel met een grote zwaai, 

beginnend van boven zijn hoofd, in de container. Naderhand (bij de koffie) 
toen het hele verhaal nogmaals de revue passeerde en er dus een nieuwe 
telefoon gekocht moest worden kwam zoon Stan met de oorzaak van het 
probleem.  “Ja, Pa maar als ik zit te internetten moet ik de telefoonstekker er uit halen om verbinding te krijgen.”

2004
Corry Broekmeulen wilde ’s morgens de deur van haar autootje openen. Het had  toen blijkbaar hard gevroren want in het slot was weinig beweging te krijgen. Als geëmancipeerde vrouw wist ze oplossing meteen. Door het opwarmen van de sleutel met een aansteker moest het slot toch wel te ontdooien zijn. Na diverse pogingen bleek dit ook niet echt succesvol. Uiteindelijk besloot ze toch maar haar eega te raadplegen. Deze gaf uitsluitsel, Corry bleek de verkeerde sleutels te gebruiken. 

Wist u datjes
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2005

René L. wilde tijdens de Boerenbruiloft het programma van de Raad 

van 11 torpederen en een optreden van de Alemse volkszanger Steef 

regelen. Toen wij dit in de gaten kregen, snel even contact opgenomen 

met Steef en geregeld dat René er een rekening voor kreeg. René 

de verdere middag schichtig door de zaal liep om de Raad van 11 te 

ontlopen en maar geen rekening te krijgen. Hij op 1 april (!!) toch keurig 

een nette rekening thuis gestuurd kreeg uiteraard.

2006Bij Arko Bogers alias Arko Wedan een keine zwarte pony was ontsnapt 
van de paardenfarm. Het gebeuren werd al snel verspreid onder de 

dorpelingen in Alem. C. de T. ging ook op speurtocht uit. Rijdende op 
d’n kleine dijk ter hoogte van het gemaal dacht hij het rebellerende dier 

gevonden te hebben. Met zijn auto stoof hij de bewuste wei in om het beest 

dusdanig te verrassen zodat het geen kant meer op kon. Toen hij dichterbij 

kwam bleek het echter geen pony maar een zwart schaap te betreffen. De 

bewuste pony was ook al gevonden, enkele honderden meters van de plaats van ontsnapping.

2007
Zondags na het voetballen N.S. een goede daad wilde verrichten door wat friet voor zijn vrouw T. mee te brengen.. N. voor de goede orde toch nog even naar de wc moest voordat hij echt vertrok. Zijn barvrienden (?) het zakje met de snacks niet ongemoeid konden laten staan en de inhoud verruilde voor zoetigheid zoals drop en lolly’s. Eenmaal thuis overhandigde N onwetend vol trots het zakje met “snacks” aan zijn vrouw. Na het openen van de zak was deze allerminst gecharmeerd van de inhoud. N. ging alsnog een nieuwe poging wagen maar nu in de snackgelegenheid waar zijn 

“barvrienden” niet waren.

2008

Wout een brommobiel heeft gekocht. Voordat er met deze brommobile mag 

worden gereden moeten er eerst nog rijlessen worden gevolgd. Rijlessen voor 

deze brommobiel worden persoonlijk aan huis gegeven. De instructeur bleek 

een instructrice te zijn en kwam met een tas vol materiaal binnen. Glunderend 

maakte Wout hierbij de opmerking “ge het zo veul bij, blijf de soms ook nog 

slapen vannacht?”

2011JvB bij thuiskomst van de vakantie te horen kreeg van zijn 
nieuwe achterbuurman CvH dat één van zijn konijnen was 

uitgebroken. Dit zwarte-bonte konijn had nogal wat schade 
aangericht bij de desbetreffende achterbuurman, het nieuwe terras 
was onderwoelt met een grote verzakking als gevolg. JvB zei tegen 

de buurman dat dit gewoon een wild konijn was geweest, want 
deze zouden daar veel rondlopen. Gelukkig was de achterbuurman 
CvH goed voorbereidt en had foto’s gemaakt waar het konijn van 

JvB echt duidelijk op te zien was.

2009

Tijdens een vergadering van de Raad van 11 op de vraag, kun jij op die 

datum aanwezig zijn als wij op bezoek gaan in Heerewaarden voor het 11-

11 bal, reageerde onze Golden Wonder Boy alias DJ Winston, “neeeee,………. 

Dan moet ik draaien in Tiel. Waarop Han van Sjaak van Hasse reageerde 

met: “dan kunde beter gewoon op de rotonde gon draaie, de gaot een 

stuk sneller!!”

2013
Wilbert S. is leider van het F1 elftal van Alem. Tijdens een wedstrijd 

tegen de “Maaskantse Boys” klonk de peptalk als volgt: “nou mannen 
vandaag tegen Maoskantje dus er tegen aan enz. enz”. Kennelijk is 
topgrafie niet zijn sterkste punt, want de wedstrijd werd toch echt 

gevoetbald op een veld in maren-Kessel.

2014

MvD voor zijn hond andere en goedkopere brokken had gekocht. Het 

is crisis dus dat beestje moest ook maar eens de tering naar de nering 

zetten. Hondje Milo dacht hier echter heel anders over en ging pardoes 

in hongerstaking. Het gevolg was dat zijn vrouw toch stiekem wat 

bijvoeding heeft gegeven van het duurdere (en veel lekkere) merk, zodat 

het beestje nog wat op gewicht bleef.
2015

Dymph van de Loo twee nieuwe honden heeft aangeschaft omdat haar 

andere viervoeter naar de eeuwige jachtvelden is gegaan. Dit zijn 2 hele 

lieve beesten, de een heeft de haan van Jan Bosma aangevallen en zwaar 

verwond, de andere is hoogstwaarschijnlijk medeplichtig. De haan is bij de 

chirurg geweest en is geopereerd en maakt het gelukkig goed. Helaas voor 

de familie van de Loo had deze haan echter geen zorgverzekering. Honden 

houden was toch een dure hobby aldus de man van Dymph.

2016Ellie den Teuling al jaren zelf de kerstkaarten bezorgd, dat scheelt immers 
veel portokosten. Afgelopen jaar maakte ze echter een fout. Ze had kaarten 

zonder postzegel (die ze zelf rond wilde brengen), ook op de brievenbus 
gedaan. Ze dacht vervolgens: ‘ik wacht wel tot de bus gelicht wordt en dan 

vraag ik of ik ze er nog uit mag zoeken’. Echter na een paar uur wachten vroeg 
ze aan Doortje van Gestel of die brievenbus.  Doortje zei: “Je kan beter een 
papiertje met je probleem op de brievenbus plakken”. Hoe het is afgelopen 
is nog steeds een vraag maar een dag later riep Ellie tegen Door dat het opgelost was!

2017
Vorig jaar met de carnaval hebben kwaadwillende personen geprobeerd om het dorpshuis failliet te laten gaan. Deze personen hadden namelijk oude consumptiemunten en hadden die blauw gespoten. Na afloop van de festiviteiten werd door Huub en Mos de balans opgemaakt en werd deze frauduleuze actie geconstateerd omdat de verf los liet van de muntjes. Huub en Mos hebben toen de hele nacht zitten controleren en vastgesteld dat het 3 muntjes betrof. De volgende dag hebben deze personen zich gemeld bij Huub en Mos en hun kwade bedoelingen opgebiecht. Na het gezamenlijk nuttigen van een pils met deze heren was alles weer vergeven en vergeten.

2019
Huub van M. een nieuwe hobby heeft, namelijk munten zoekn met een 

metaaldetector. Hij heeft hiervoor een hele goede detector aangeschaft. Hij 

mocht van zijn schoonzoon Antoon van O. op de Middelwaard gaan zoeken 

naar munten, Naar enkele meters was het al raak: “Piep, piep, pieeep”. Huub 

dacht: “nou wordt ik rijk”, met euro-tekens in zijn ogen. Dus Huub aan het 

graven, maar helemaal niks. Na enkele meters weer “Piep, piep, pieeep”. 

Huub weer graven en graven, maar helemaal niks. Na één middag zoeken 

en graven was de Middelwaard omgetoverd tot een maanlandschap echter 

geen één munt gevonden. Huub vervolgens kwaad terug naar de man waar 

hij zij detector van had gekocht. De verkoper adviseerde Huub om in het 

vervolg geen schoenen met stalen neuzen meer aan te trekken.

2021 – 2022
Kunstschattenroof

Huub en Mos zijn in 2021 geëmigreerd naar Oost-Duistland. Zij gaan nu 

voortaan door het leven als Hubertina und Musselmann. De reden van de 

emigratie zijn we nog steeds niet achter maar de dakpannen het Nederlands 

Dakpannen Museum hebben ze ook meegenomen. Je zult haast denken dat de 

geschiedenis zich herhaalt met deze kunstschattenroof.

Diepzeeduiklessen

Wist u dat Wiel Maasse diepzeeduikcursussen geeft. Eén van zijn eerste 

leerlingen, Jan van O, werd dit bijna fataal. Reden voor Wiel om na deze 

ervaring zijn boot aan de kant te houden.

Hoogwater
De moestuin van Adrie de Mos is in 2021 onder water gelopen. Het gevolg 

was dat zijn hele aardappeloogst verrot was waardoor Adrie naar de 

groenteboer moest om zijn aardappelen te kopen. Vroeger zei zijn oom P. de 

Mos altijd: “Kan mij nie verrekke, al verrotte alle aerpel, ik haol ze toch bij de 

groentekar!”. Dat was pas een positieve man.



Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar122 Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

W&M BANDEN KERKDRIEL 
NIJVERHEIDSSTRAAT 6F 

DE JUISTE BAAAAND VUR 
IEDERE KLAAANT  

DÉ SPECIALIST IN NIEUWE EN 
GEBRUIKTE BANDEN EN VELGEN 

MEEJ UN GOEIE BAAND KUNDE 
ROLLEND NAAR HUIS 



123Spreeuwendurper Jubileumkrant 55 jaar

Jeugd Prins
Mees van Oers

Jeugd Adjudant
Gwen van Boxtel

Organisatie 
Carnaval 

Jan van Oers
Jaap van Boxtel
Stan Schreuders
Wilbert Snijers
Stijn de Leeuw
Willem Toonen
Rienus van Mil
Bart van Lent

Koen de Leeuw
Rick Leerintveld

Wilbert van Boxtel
Jeroen Bakker
Martien de Wilt

Bestuur Carnaval
Stan Schreuders (voorzitter)

Jan van Oers 
(penningmeester)

Wilbert Snijers 
(secretaris)

Jeroen van Heel (lid)

Adri Leerintveld (lid)

Stijn de Leeuw (lid)

Koen de Leeuw (lid)

Redactie krant
Stijn de Leeuw

Jaap van Boxtel
Jeroen van Heel
Rienus van Mil

Stan Schreuders

Niet te vergeten
Hans & Maria

Bert Kerkhof (fotografie)

Loonbedrijf Cor den Teuling
CV De Lorre (prinsenwagen)

Spreeuwendurper
M&M’s
Gwen
Janne
Mees

Mineke
Ilian

Leentje
Tess
Liesje
Mila
Ike

Suus
Vicky

Trainster M&M’s
Ellen van Geffen
Nienke Peffer

Wie doet nu wat

Optocht commisie 
Bram van der Zanden

Rick Leerintveld
André Bogers
Arko Bogers

Rini van Gestel
Vincent van Osch
Hans Kruitwagen

Ronald Ijsveld

Optocht jury
Marja Toonen

Angela Verhoeven
Conrad Versteeg
Helwie Versteeg

Ber van Rooy
Marcel




